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 מידע מסווג

וכל שימוש לרעה שייעשה בו יביא ,  וסניפיה.Ex Libris Ltdהמידע הכלול במסמך זה הוא רכושה של 
 .Ex Libris Ltd.-עתיק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מאין לה. להפסד כספי

 או עם אחד .Ex Libris Ltdמסמך זה מיועד למטרות מוגבלות בלבד בהתאם להסכם מחייב שנחתם עם 
 .המידע הכלול בו מכיל סודות מסחריים והוא מסווג. מסניפיה

 

 ויתור-כתב

נא ודאו שיש ברשותכם את התיעוד . עדכונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ול
למעט האחריות , מפורשת או משתמעת, במסמך זה לא נכללת כל אחריות מכל סוג שהוא. המעודכן ביותר

 . Ex Librisשעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

ות בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו לנוחEx Libris-כל התייחסות במסמך לאתרי אינטרנט שאינם שייכים ל
, Ex Librisהחומרים באתרים אלה אינם חלק מהחומרים שאותם מפיקה . כוונה להמליץ על אתרים אלה

 .ואין לחברה זו כל אחריות בנוגע לחומרים המצויים באתרים אלה
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 סקירה כללית של מודול הקיטלוג 1

סקירה  .לערוך ולמחוק רשומות קיטלוג, ניתן להשתמש בלשונית הקיטלוג של מודול הקיטלוג כדי ליצור
  :כללית זו כוללת את הפרקים הבאים

  )Offline(מקוון -קיטלוג לא •
   והרשאותסיסמאות •

  ממשק הקיטלוג •

  תהליך הקיטלוג •

  סוגי רשומות •

  עבודה ללא עכבר •

 ממשק הקיטלוג 1.1

ממשק מודול הקיטלוג תוכנן תוך כדי שימת דגש על נוחות בשימוש ועל גישה מהירה לפונקציות הקיטלוג 
 .השונות

 
  ":עורך הקיטלוג"לפניכם צילום של מסך הקיטלוג ובו פתוח 

 

 
 

  .יוסברו בפרקים הבאים) כפי שהם מוצגים לעיל( שבממשק הקיטלוג רכיבי המסך השונים
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  סרגלי כלים 1.1.1
 שורת הכותרת

היא מציגה גם הודעות סטטוס המתייחסות ליישום זה  .שורת הכותרת מציגה את שמו של היישום
 :ולפקודות המשתמש

 
 שורת התפריטים

 :שורת התפריטים מסודרת באופן המקובל ביישומי חלונות

 

  .כדי לראות את הפקודות הכלולות בו) קיטלוג, למשל(ת הסמן מעל שם התפריט הנח א

 שורת הקיטלוג
מספר המערכת , כגון הפורמט, שורת הקיטלוג מכילה תקציר של פרטי הרשומה הפתוחה לצורך עריכה

 :והכותר שלה

 

לי ולחצו על הזינו את מספר המערכת שלה לשדה הקלט השמא, כדי לשלוף רשומה מתוך מאגר הנתונים

 . על גבי המקלדתEnterהקישו , או לחילופין , הצלמית 

 פתיחת תבנית

 

מראש לצורך קיטלוג - שבשורת הקיטלוג כדי לבחור בתבנית מוכנהפתיחת תבניתהקישו על הצלמית 
 .רשומה חדשה

על-עץ מבט  

 

הקיטלוג שאותה  כדי לצפות בכל הרשומות במערכת המקושרות לרשומת על-עץ מבטהקישו על הצלמית 
.אנו עורכים .המידע מוצג בצורת עץ נתונים    

 

 מצב עורך חצוי

 

 כדי לפצל את עורך הקיטלוג לשני חלקים שבהם תוכלו לצפות בשתי מצב עורך חצויהקישו על הצלמית 
.זמנית-בו, או לערוך אותן, רשומות קיטלוג שונות   

 תצוגת מסך מלא

 

 להציג שטח גדול ככל האפשר מרשומת הקיטלוג הפתוחה  כדיתצוגת מסך מלאהקישו על הצלמית 
.לצורך עריכה .ניתן להשתמש באפשרות זו כדי להציג שטח גדול ככל האפשר של החלונית התחתונה   
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 שמירה בשרת ועל גבי הכונן המקומי

 

הקישו על הצלמית שמירה בשרת ועל גבי הכונן המקומי כדי לשמור בשרת את השינויים שעשיתם 
.המוצגת בעורך הקיטלוגברשומה  .הרשומה תישמר גם על גבי הכונן המקומי של המחשב שלכם   

 בדיקת רשומה

 

. כדי לבצע בדיקות ברשומה הנוכחיתבדיקת רשומההקישו על הצלמית   

 הפעלת לוח מקשים

 

 כדי לפתוח מקלדת וירטואלית שתאפשר לכם להקליד אותיות הפעלת לוח מקשיםהקישו על הצלמית 
.אינן נמצאים על המקלדת שלכםותווים ש  

 הצגה בחיפוש

 

 כדי לעבור למחיצת החיפוש ולצפות בה בתצוגה מלאה של הרשומה הצגה בחיפושהקישו על הצלמית 
 .המוצגת בעורך הקיטלוג

 פתיחת רשומת רכש

 

 . כדי לצפות בפרטי הרכש של הרשומה הביבליוגרפית הנוכחיתפתיחת רשומת רכשהקישו על הצלמית 
  .כתבי עת/ה בה תעביר אתכם באופן אוטומטי למודול רכשהבחיר

 

 סגירת רשומה

 

 כדי לסגור את הרשומה המוצגת כרגע בחלונית העליונה של מחיצת סגירת רשומההקישו על הצלמית 
 .הקיטלוג

 סגירת כל הרשומות

 

 

 . בכדי לסגור את כל הרשומות הפתוחות כרגעסגירת כל הרשומותהקישו על הצלמית 
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  הפריטשורת
 :המחבר והברקוד שלו, כגון הכותר, שורת הפריטים כוללת את תקציר המידע על הפריט שנבחר

 
 

 
, ברקוד, ADMמספר מערכת , BIBכגון מספר מערכת (בחרו בפרמטר חיפוש , להצגת רשומת פריט
להקליד ניתן  .הקלידו את הערך הרלוונטי לתוך השדה השכן .מהתפריט הנפתח מימין) מספר מדף וכדומה

 . כדי לשלוף מספר מדף מתוך חלון רשימת מספרי המדףעל 

  . או על הצלמית Enterלחצו על 
 

  :שורת הפריט מכילה את הצלמיות הבאות
 

  ניקוי פריט
 

   .כדי לנקות את כל החלוניות מפרטי הפריט.הקישו על הצלמית ניקוי פריט 
 

  BIBעריכת רשומת 

 
  .לעבור לרשומה הביבליוגרפית שאליה מקושרת רשומת הפריט כדי BIBעריכת רשומת לחצו על 

 חלוניות 1.1.2
 חלונית הניווט
  :כוללת את הרכיבים הבאים) החלונית השמאלית(חלונית הניווט 

  הלשוניות העיקריות •

  עץ הניווט •
 הלשוניות העיקריות
  :טלוגכוללות שלוש לשוניות התואמות את הפעילויות העיקריות בתהליך הקי הלשונית העיקרית

 

 

 

 הפריטים לשוניתלחיצה על , לדוגמה .לחיצה על צלמית כלשהי תגרום לפתיחת הממשק הקשור אליה
  .תפתח את הממשק המיועד לפעילויות הקשורות בפריטים

צלמית שם 
  קיטלוג
  פריט
  חיפוש

 

 קיטלוגעץ הניווט בלשונית ה
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  :עץ הניווט כולל את הענפים הבאים

בחרו ברשומה כלשהי כדי ;  רשימת הרשומות שנפתחו בתצוגת המחשב:עריכת רשומות •
ראו בפרק , לפרטים אודות אפשרויות העריכה .להציגה בתצוגת טיוטת קיטלוג בחלונית הימנית

 .עריכת רשומות

לפרטים אודות אפשרויות  .ומות החלוניות מימין משתנות למצב ייבוא רש:ייבוא רשומות •
 .ראו בפרק ייבוא רשומות, הייבוא

ראו , לפרטים נוספים אודות סמנים . החלונית הימנית משתנה למצב רשימת סמנים:סמנים •
 .תחת פרק סמנים, במדריך הכללי

 עבודה ללא עכבר 1.2

  :ניתן לעבור מחלונית אחת לאחרת באמצעות השימוש במקשי הקיצור הבאים

 מאפשרים את הפעולה הבאה מקשי קיצור
TAB מעבר ללחצן הבא בתיבת השיח. 
Shift+TAB מעבר ללחצן הקודם בתיבת השיח. 
Ctrl+TAB מעבר מהפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון אל החלונית התחתונה. 
Ctrl+Alt+TABמעבר מהחלונית התחתונה אל הפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+1 נית השמאלית המכילה את עץ הניווטמעבר לחלו. 
Ctrl+2 
 

מעבר לחלונית הימנית העליונה או לחלון העריכה השמאלי במקרה של עבודה עם 
 .מסך עריכה מפוצל

CTRL+shifit+2מעבר לחלון העריכה הימני במקרה של עבודה עם מסך עריכה מפוצל. 

Ctrl+3 מעבר לחלונית הימנית התחתונה. 
Ctrl+4 נית השמאלית התחתונה המכילה את עץ הניווטמעבר לחלו. 
Ctrl+5  בסרגל הכלים העליון) השדה העליון(מעבר לשדה שורת הרשומה. 
Ctrl+6  בסרגל הכלים העליון) השדה השני מלמעלה(מעבר לשדה שורת הפריט. 
Ctrl+7 לא פעיל במודול הקיטלוג. 

 

  .מהשימו לב לכך שמסביב לחלונית הפעילה תופיע מסגרת אדו

 מקשי קיצור במודול הקיטלוג
ניתן להתאים את מקשי הקיצור באופן  .הטבלה הבאה מציגה את מקשי הקיצור שתוכנתו כברירת מחדל

  .אישי 

 פעולה מקש קיצור
Ctrl+K הפעלת לוח מקשים 
Ctrl+W בדיקת שדה 
Ctrl+U בדיקת רשומה 
Ctrl+C העתקה 
Ctrl+T שדות/העתקת שדה 
Ctrl+D ומההעתקת רש 
Ctrl+S שדות-תתי/שדה-העתקת תת 
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 פעולה מקש קיצור
Ctrl+X גזירה 
Ctrl+F5 שדות/מחיקת שדה 
Ctrl+R מחיקת רשומה 
Ctrl+F7 שדות-תתי/שדה-מחיקת תת 
Ctrl+N העתק רשומה 
Ctrl+F12 הקלדת טקסט חופשי 
F11   הקלדת ערכיUnicode 
Ctrl+E הרחבה מתבנית 
F5  בחירה מתוך רשימה–שדה חדש  
F6 לפי הגדרות משתמש–ש שדה חד  
F7    שדה חדש-תת 
Ctrl+F פתיחת טופס 
Ctrl+A פתיחת תבנית 
Ctrl+V  הדבקה 
Alt+T שדות/הדבקת שדה 
Alt+D הדבקת רשומה 
Alt+S שדות-תתי/שדה-הדבקת תת 
Ctrl+P הדפסה 
Ctrl+G ניווט רשומות בחלונית עץ הרשומות 
Ctrl+Y חזרה על הפעולה 
Ctrl+L רת ועל גבי הכונן המקומישמירה בש 
F3 חיפוש בכותרות השדות של הספרייה הנוכחית 
Ctrl+F3 חיפוש בכותרות השדות של ספרייה אחרת 
F4 השדות של הספרייה הנוכחית-חיפוש בכותרות תתי 
Ctrl+F4 השדות של ספרייה אחרת-חיפוש בכותרות תתי 
Ctrl+F8 שדות-חיפוש אפשרויות תתי 
Ctrl+M  מהמיון רשו 
F8 מעבר ללשונית פריט 
F2  מעבר ללשונית רשומה 
F9 מעבר ללשונית חיפוש 
Ctrl+Z  ביטול 
Ctrl+O  הצגה בקטלוג הציבורי המקוון)OPAC( 

 
  .י התוכנה ואין אפשרות לשנותו"מוכתב ע, 1F, מקש הקיצור לצורך קבלת עזרה

 

 תהליך הקיטלוג 1.3

בגלל  .ורמט חופשי או באמצעות טפסים מתוכננים מראשבפ: בשתי דרכים עיקריות" אלף"ניתן לקטלג ב
המערכת אינה מציבה הגבלות , תוכנן השונה של הרשומות והצורך לטפל בסוגים שונים של חומרים

  .יכול המקטלג להכניס מידע כאוות נפשו, אי לכך .ומאפשרת קיטלוג חופשי
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  :מכילה התוכנה, כדי להקל על תהליך הקיטלוג

-  ב008למשל השדה (כולל טפסים לשדות בעלי אורך קבוע ,  מראשטפסים מתוכננים •
MARC 21.  

  .תבניות מתוכננות מראש עבור הרשומה בכללותה •

  .המוצגת בכל משך הקיטלוג, שדות-הכוללת עזרה לגבי שדות ולגבי תת, עזרה מקיפה •

הניתנות להגדרה על ידי ) שדות-של שדות ושל תתי, של רשומות(תוכניות בדיקה  •
  .משתמש בהתאם לנוהלי הספרייהה

 

 סוגי רשומות 1.4

  :תומך בארבעה סוגי רשומות" אלף"מודול הקיטלוג ב

  רשומות ביבליוגרפיות •

  רשומות זהויות •

  רשומות מצאי •

  רשומות אדמיניסטרטיביות •
לעדכון ולמחיקה באמצעות מודול , רשומות השייכות לשלושת הסוגים הראשונים ניתנות ליצירה

 . י המערכת ונועדו לשימוש פנימי שלה"מות אדמיניסטרטיביות נוצרות באופן אוטומטי ערשו .הקיטלוג
 .אין זה מקובל לערוך או לעדכן רשומות אדמיניסטרטיביות באמצעות מודול הקיטלוג

 
, הערות, נושאים, שמות,  כוללת בדרך כלל כותריםהביבליוגרפית הרשומה :רשומות ביבליוגרפיות

  .לאור ומידע לגבי תיאורו הפיזי של הפריטפרטים לגבי ההוצאה 
 

צורות תקניות של שמות ושל נושאים : מכילות פרטים מוסמכים ומאושרים אודות: רשומות זהויות
תקניות של השמות ושל -צורות לא; שבהם משתמשת הספרייה כנקודות גישה לרשומות ביבליוגרפיות

 .והיחסים ההדדיים שבין שתי אלו; תקניותשבהם ניתן להשתמש כהפניות לצורות ה, ל"הנושאים הנ
 

 .רשומות מצאי מכילות מידע לגבי המצאי והמיקום הפיזי של פריטים ביבליוגרפיים: רשומות מצאי
 

 .ומקושרות לרשומות ביבליוגרפיות, ADMכ רשומות "נקראות בד: רשומות אדמיניסטרטיביות
נתוני פריטים ספציפיים , השאלה, רכשמידע ברמת הפריט וכן מידע לגבי :  מקושריםADMלרשומות 

- ו853ניתן גם להשתמש ברשומה האדמיניסטרטיבית לאחסון שדות מסוג  .ונתוני הגעה של גיליונות
X853המיועדים לקביעת תחזית פרסום ופריטים עבור כתבי עת .  

 
 

 סיסמאות והרשאות 1.5

ניתן לספק  .שתמשים מורשיםפעולות הקיטלוג השונות דורשות סיסמה לצורך הפעלתן והן מוגבלות למ
 .או באופן גורף עבור כל הפעולות , הרשאה באמצעות סיסמה לפעולות ספציפיות
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שדה זה  .OWNהקרוי " אלף"הגישה לרשומות לצורך עדכונן מבוקרת באמצעות שדה מיוחד של תוכנת 
 בפרק OWNדה ראו מידע נוסף לגבי הש(י המשתמש "פועל בתיאום עם המידע לגבי סיסמאות המוגדר ע

 ). הרלוונטי
 

  .ברמת הרשומה ניתן גם להגביל באופן פרטני את השדות שאותם יכולים המקטלגים לערוך או לעדכן

 )Offline(מקוון -קיטלוג לא 1.6

 .מקוון מאפשרת לכם לעבוד באיזור הקיטלוג גם בהיעדר תקשורת עם השרת-אופציית הקיטלוג הלא
המבוססות על נתונים הנמצאים ,  שדות ופתיחת טפסי קיטלוגתוכלו להשתמש בפונקציות כמו מידע על

כמו חיפוש בכותרות , פונקציות אחרות התלויות בטבלאות הנמצאות על גבי השרת .כבר במחשב שלכם
לא תהיינה זמינות עד אשר תחודש , בדיקה של הרשומה או של הערכים שהוזנו לטופס, של שדות

 .התקשורת עם השרת
 

  הערה

כאשר תחודש  .שמרו את הרשומות על הכונן המקומי שלכם, מקוון-במצב של קיטלוג לאבזמן עבודה 
על הרשומות שנשמרו על גבי הכונן המקומי להישלח לשרת כדי לעדכן את בסיס , התקשורת עם השרת

 .הנתונים

 
מצאת הנמקוון -קיטלוג לאמקוון באופן ידני על ידי לחיצה על הפקודה -ניתן לעבור למצב של קיטלוג לא

מקוון -קיטלוג לאלחצו שוב על הפקודה , כדי לחזור למצב הרגיל של קיטלוג מקוון .קיטלוגבתפריט 
  .שבתפריט קיטלוג

 ספריית הבית 2
 :פרק זה כולל את החלקים הבאים

 
  חיבור אוטומטי לספריית הבית •
  יבוא של טבלאות ספריית הבית •

  יבוא אוטומטי של הטבלאות המעודכנות •
 .לספריית הביתיש להתחבר תחילה , זמנית על רשומות השייכות למספר ספריות-עבוד בולמרות שניתן ל

וכאשר תפתחו רשומה הנמצאת על , היא תשויך לספריית הבית, כאשר תפתחו רשומה חדשה, לאחר מכן
  .היא תהיה שייכת לספריית הבית שלכם, גבי השרת לפי מספר המערכת שלה

לחצו לחיצה ימנית , ולהתחבר לספריית הביתייה בחר ספרכדי להפעיל את הפונקציה  .1
 -התחברות לאו בחרו בפקודה ,  בחלק הימני התחתון של המסךעל הצלמית 

  :התפריט הבא יוצג .”אלף“הנמצאת בתפריט 

השתמשו במקשי החיצים כדי לבחור בספרייה המבוקשת מתוך היצע הספריות שנפתח  .2
  .בראו לחצו לחיצה כפולה על שמה באמצעות העכ
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 חיבור אוטומטי לספריית הבית 2.1

כדי  .ניתן להגדיר את המערכת כך שתתחבר אוטומטית לספריית הבית ברגע שתפתחו את מודול הקיטלוג
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, לבצע זאת

בקובץ  .PER_LIB.INI של המחשב פתחו את קובץ CATALOG/TABבספריית  .1
יה שאליה ברצונכם להתחבר אוטומטית ודאו שהספרי .זה מופיעות הספריות התקפות

  .היא הראשונה ברשימה

 .ALEPHCOM.INI של המחשב פתחו את קובץ ALEPHCOM/TABבספריית  .2
  .Y- הוגדר כDataBaseAutoSelectודאו שהדגל 

 יבוא של טבלאות ספריית הבית 2.2
אות המערכת בודקת אם מודול הקיטלוג עושה שימוש בגרס, כאשר נוצר החיבור לספריית הבית

  .העדכניות ביותר של טבלאות בסיס הנתונים
 

תישאלו האם אתם מסכימים , אם חלו שינויים בטבלאות מאז הפעם האחרונה שבה התחברתם לספרייה זו
זה יבטיח את תפקודן היעיל של מספר  ".כן"מומלץ לענות  .להטעין את הטבלאות העדכניות במחשבכם

 .סי הקיטלוג ומסכי העזרה למשתמשטפ, כמו למשל תבניות הקיטלוג, פונקציות
 

תוכלו להטעין את הטבלאות העדכניות במועד מאוחר יותר באמצעות חיבור , "לא"אם בחרתם באפשרות 
  .מחודש לספריית הבית

 יבוא אוטומטי של הטבלאות המעודכנות 2.3

ללא , ניתן להגדיר את המערכת כך שתטען אוטומטית טבלאות מעודכנות כשתפתחו את מודול הקיטלוג
 .שתוצג הודעה בעניין

 
 של המחשב פתחו את קובץ ALEPHCOM/TABבספריית , לטעינה אוטומטית של טבלאות מעודכנות

ALEPHCOM.INI.  ודאו שהדגלAlwaysImportFiles)  תחת[Package] (הוגדר כ-Y. 
  

 .הן ייטענו אוטומטית למחשב שלכם, אם הטבלאות עודכנו, בפעם הבאה שתתחברו לספריית הבית
  

 יצירת רשומות 3

  :קיימות מספר דרכים ליצירת רשומה חדשה

  פתיחת רשומה חדשה •
  פתיחת תבנית •

  פתוחה-העתקת רשומה מקומית לא •

  העתקת רשומה פתוחה כלשהי •

  )ADM(יצירת רשומות אדמיניסטרטיביות  •

 )HOL(יצירת רשומות מצאי  •
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  פתיחת רשומה חדשה 3.1

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לבצע זאת .יןפעולה זו מאפשרת לפתוח רשומה חדשה לחלוט
  .קיטלוגבתפריט רשומה חדשה בחרו בפקודה  .1

בחירת פורמט בחרו את הפורמט הדרוש עבור הרשומה החדשה מתוך תיבת הדיאלוג  .2
כעת יוצג בחלונית  .אישורולחצו , )מפה וכדומה, כתב עת, ספר: כלומר(רשומה 

 :בהתאמה לפורמט שנבחר) Leader )LDR-העליונה טופס למילוי שדה ה

 

 

 .שבחלונית הימנית התחתונה מציגה את הערכים הנכונים למילוי טופס זהפרטי שדות הלשונית 
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 .אישורלחצו ,  במידה שנקבע שהטופס יעבור בדיקות, לאחר שסיימתם לערוך את הטופס
  .המערכת תבדוק כעת אם קיימות בו שגיאות

 

המערכת תציג  . שבחלונית הימנית התחתונההודעות בלשונית הן תוצגנה, אם נמצאו שגיאות
ותבקש אישור לכך שאתם מעוניינים לסגור , תיבת בקשה ובה ידווח כי ברשומה נמצאו שגיאות

  .את הטופס בכל זאת

אם נקבע ששדה כלשהו יהיה שדה ברירת מחדל  .ניתן לקבוע שדות ברירת מחדל עבור רשומות חדשות
בספריות , לדוגמה .Leader- אזי יוצג טופס השדה הזה לאחר סגירתו של טופס ה,עבור רשומות חדשות

) נתונים בעלי אורך קבוע לגבי הרשומה (008 מקובל להגדיר את השדה MARC 21-המשתמשות ב
יוצג הטופס , Leader-לאחר סגירת טופס ה, במקרה כזה .כשדה ברירת מחדל עבור כל רשומה חדשה

הוא מתווסף כשדה ריק לרשומה לצורך מילוי , לשדה כלשהו טופס מתאיםאם אין  .008עבור השדה 
  .על ידי המקטלג' ידני'

 
-ושדה ה, )008השדה , למשל(נוצרת רשומה חדשה ובה שדות ברירת המחדל , לאחר מילוי הטפסים

Leader.  החלונית הימנית העליונה (עורך הקיטלוגהרשומה החדשה תוצג בחלונית.( 
 
 

 
 
  

 . המלוָוה במספר סידוריNEWבלת באופן אוטומטי שם קובץ המתחיל בקידומת הרשומה מק
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  .מכאן והלאה ניתן להמשיך ולהוסיף שדות נוספים לרשומה לפי הצורך
 

 פתיחת תבנית 3.2

כדי  .פונקציה זו מאפשרת את פתיחתה של רשומה חדשה לחלוטין המבוססת על תבנית מוגדרת מראש
  :ת הבאעקבו אחר סדר הפעולו, לבצע זאת

 מתוך שורת או לחצו על הצלמית , בתפריט הקיטלוגפתיחת תבנית בחרו בפקודה  .1
  . הקיטלוג

 .רשימת תבניות ותבניות מקומיותבחרו את התבנית המתאימה לצרכיכם מתוך תיבת הדיאלוג 
: למשל(ניתן ליצור תבניות שונות ולהשתמש בהן לצורך קיטלוגם של סוגי פריטים שונים 

   .97'  בעמיצירת תבניותראו את פרק ). מפות וכדומה, יטוריםתקל, ספרים

 

 

רוב  .כעת נוצרה רשומה חדשה ובה מגוון שדות חדשים למילוי בהתאם לסוג התבנית .2
השדות שייכללו -תהתבנית היא זו שקובעת את הטקסט ואת ת .השדות ריקים בהתחלה

כעת אתם יכולים   .97'  בעמיצירת תבניותעיינו בפרק , לפרטים נוספים .בשדה כלשהו
שבחלונית הימנית התחתונה פרטי שדות הלשונית  .להמשיך ולערוך את הרשומות

של , של האינדיקטורים) MARC 21חוקיים מבחינת וה(מציגה את הערכים הנכונים 
 .השדות ושל הטקסט עבור השדה המסומן-תתי
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על ידי חיפוש , השדות על ידי הקלדה ישירה לתוכם-ניתן למלא את תוכן השדה ותתי .3
 .השדות-או על ידי חיפוש אפשרויות עבור תתי, השדות-כותרות השדות או תתי

 

 המלוָוה במספר NEWובץ המתחיל בקידומת הרשומה מקבלת באופן אוטומטי שם ק  
  .סידורי  

 פתוחה-העתקת רשומה מקומית לא 3.3

פתוחה הממוקמת על -פונקציה זו מאפשרת לכם ליצור רשומה חדשה באמצעות העתקתה של רשומה לא
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לבצע זאת . הכונן המקומי שלכם

  .קיטלוגבתפריט פתיחת רשומה בכונן המקומי בחרו בפקודה  .1

בחרו את  .כעת נפתח חלון ובו רשימת קבצי רשומות השמורים על גבי הכונן המקומי .2
תוכן מקוצר של הרשומה שנבחרה מופיע בחלקו הימני  .הרשומה בה אתם מעוניינים

  .של החלון
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כעת נוצר על גבי הכונן המקומי עותק של הרשומה שנבחרה  .העתקהלחצו על הלחצן  .3
כעת תוכלו  . המלוָוה במספר סידוריNEWם קובץ המכיל את הקידומת וניתן לו ש

  .לערוך את הרשומה המועתקת
 

  העתקת רשומה פתוחה כלשהי 3.4

עותק  .ואז לערוך את העותק, פונקציה זו מאפשרת לכם להעתיק את הרשומה הפתוחה כעת לצורך עריכה
 המלוָוה במספר NEWיל את הקידומת וניתן לו שם קובץ המכ, של הרשומה נשמר על גבי הכונן המקומי

 .סידורי
 

 Ctrl+Nהשתמשו במקשי הקיצור , כדי להשתמש בפונקציה זו לגבי הרשומה הפתוחה כעת לצורך עריכה
 .קיטלוג בתפריט העתק רשומהאו בחרו בפקודה 

 
יתכן ותצטרכו לבחור את הספרייה הביבליוגרפית שבה תישמר הרשומה , בהתאם להגדרות המערכת

 .החדשה
 

 בספריית CATALOG.INI בקובץ [DuplicateRecord]ניתן להגדיר זאת תחת הסעיף 
CATALOG/TAB.  

 

  )ADM(יצירת רשומות אדמיניסטרטיביות  3.5

 הנמצאת בלשונית הקיטלוג מנהל הרשומותניתן ליצור רשומות אדמיניסטרטיביות באמצעות חלונית 
 ).בחלונית השמאלית התחתונה(
 

 No record"תופיע ההודעה , סטרטיבית המקושרת לרשומה הביבליוגרפיתאם אין רשומה אדמיני
available " מנהל הרשומותבמקביל לענף המייצג את הספרייה האדמיניסטרטיבית בחלונית. 

 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 22 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

 
 

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי ליצור רשומה אדמיניסטרטיבית
  .סמנו את ענף הרשומה האדמיניסטרטיבית .1

או לחצו לחיצה ימנית , ניהול רשומה בתפריט יצירת רשומה/ינתטעבחרו באפשרות  .2
  .מנהל הרשומות ובחרו באפשרות דומהעל ענף הרשומה האדמיניסטרטיבית בחלונית 
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  .אפשרות זו יוצרת את הרשומה האדמיניסטרטיבית ומציגה אותה לצורך עריכה  
 

  )HOL(יצירת רשומות מצאי  3.6

  :מצאי עבור הרשומה הביבליוגרפית הנוכחיתקיימות שתי דרכים ליצירת רשומות 

  מנהל הרשומותבאמצעות  •
  . שבחלונית הימנית התחתונהרשומות מצאיבאמצעות הלשונית  •

  יצירת רשומת מצאי באמצעות מנהל הרשומות 3.6.1
בחלונית השמאלית ( הנמצא בלשונית הקיטלוג מנהל הרשומותניתן ליצור רשומות מצאי באמצעות 

 ).התחתונה
" No record available"תופיע ההודעה , שומת מצאי המקושרת לרשומה הביבליוגרפיתאם אין ר

 .במנהל הרשומותבמקביל לענף המייצג את ספריית המצאי 
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  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי ליצור רשומת מצאי
  .רשומות המצאיסמנו את ענף  .1

ו לחצו לחיצה ימנית א, ניהול רשומה בתפריט יצירת רשומה/טעינתבחרו באפשרות  .2
  . ובחרו באפשרות הדומהמנהל הרשומותעל ענף רשומות המצאי בחלונית 
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ניתן לחזור על  .אפשרות זו יוצרת את רשומת המצאי ומציגה אותה לצורך עריכה  
  .פעולה זו כדי ליצור רשומות מצאי נוספות  

  יצירת רשומת מצאי באמצעות הלשונית רשומות מצאי 3.6.2
  . שבחלונית הימנית התחתונהרשומות מצאימות מצאי גם באמצעות הלשונית ניתן ליצור רשו

 

 
 

 מציגה את כל רשומות המצאי המקושרות לרשומה הביבליוגרפית המוצגת רשומות מצאיהלשונית 
 .לשונית זו מאפשרת לכם לפתוח רשומת מצאי קיימת וגם ליצור רשומת מצאי חדשה .בעורך הקיטלוג

 
כדי  .הרשומה החדשה נוצרת באופן אוטומטי .יצירהלחצו על הלחצן , אי חדשהכדי ליצור רשומת מצ

 .עריכהלחצו על הלחצן , לערוך את רשומת המצאי החדשה
 

- הוגדר כcatalog.ini בקובץ [HolOwnTextDefaults]שימו לב לכך שאם דגל ההפעלה תחת סעיף 
Y , ן פרטי בעלותהז"הרי שבעת יצירת רשומות מצאי באחת השיטות יוצג חלון:" 
 

 
 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 26 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

כלומר את הספרייה שאליה היא , תיבת דיאלוג זו מאפשרת לכם להגדיר את בעליה של רשומת המצאי
 .אישורלחצו , לאחר שסיימתם למלא את תיבת הדיאלוג .כאן תוכלו להוסיף הערה, בנוסף לכך .שייכת

  :אבפורמט הב,  של רשומת המצאיOWNהמידע שהוספתם יאוחסן אוטומטית בשדה 
 

OWN $$ a]sublibrary code [   
     $$n]note[   

 
 כדי לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומה על מנת שמירת ברירות מחדלניתן להשתמש בכפתור 

לחצו על הכפתור , כדי לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומה .להוסיף אותם לכל רשומת מצאי חדשה
 .ראישו לפני הלחיצה על שמירת ברירות מחדל

  .91 בעמוד OWN-שדה הראו בפרק , OWNלפרטים נוספים בעניין שדה 
  

  עריכת רשומות 4

הבחירה באפשרות זו נעשית מתוך  .עריכת רשומותניתן לערוך רשומות קיטלוג באמצעות הפונקציה 
תמונת המסך להלן מציגה דוגמה של רשומת קיטלוג הפתוחה  .נית הקיטלוג שבלשועריכת רשומותהענף 

 .השתמשו בדוגמה זו כמקור התייחסות במהלך הקריאה בפרק זה .עורך הקיטלוגבסביבת 
  

 
 

מוקפת , כלומר(חייבת להיות מסומנת ) החלונית הימנית העליונה (עורך הקיטלוגשימו לב שחלונית 
  . העריכהלצורך תהליך) במסגרת אדומה

 
הן גם ,  שבלשונית הקיטלוגעריכת רשומותכאשר רשומות נפתחות לצורך עריכה באמצעות ענף 

 ).חלונית שמאלית תחתונה(בעץ הניווט עריכת רשומות שמופיעות ברשימה מתחת לענף 
 

 : מופיעות בפורמט הבאהשרתהרשומות השמורות על גבי 
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 )]המקומישם הקובץ בכונן ( מספר מערכת –קוד הספרייה 
 

  :לדוגמה
USM01-3563 (NEW870.MRC) 

  
  : מופיעות בפורמט הבא בכונן המקומיהרשומות השמורות רק

 
 ).Local(מספר הקובץ בכונן המקומי 

 
  :לדוגמה

NEW871.MRC (Local)  
 

   :לדוגמה. תתווסף כוכבית משמאל לקוד שלהן, לאחר ביצוע שינויים ברשומות משני הסוגים
  

* USM01-3563 (NEW870.MRC)  
* NEW871.MRC (Local)  

 

  ניווט בתוך רשומה פתוחה 4.1

 ירידה של שורה אחת/ עליה–מטה /חיצים מעלה
 שמאלה של תו אחד/ תנועה ימינה–שמאל /חיצים ימין

Tab –מעבר משדה לשדה  
Page Up –מעבר לדף הקודם   

Page Down –מעבר לדף הבא  
Home – מעבר לתחילת השורה שבה נמצא הסמן 

End – מעבר לסוף השורה שבה נמצא הסמן 
Ctrl+Home –מעבר לתחילת הרשומה  

Ctrl+End –מעבר לסוף הרשומה .  
 

 

 עריכת רכיבי השדה 4.2

 עריכת קוד השדה
כתבו את הקוד החדש במקום , כדי לשנות את הקוד . ניתן לערוך את קוד השדה על ידי כתיבה מעליו

  ).Delete-לא במקש ה(ו במקש הרווח השתמש, כדי למחוק תו אחד או יותר .הישן

 )Indicator(עריכת האינדיקטור 
כתבו את האינדיקטור , כדי לשנות את האינדיקטור . ניתן לערוך את האינדיקטור על ידי כתיבה מעליו

  ).Delete-לא במקש ה(השתמשו במקש הרווח , כדי למחוק תו אחד או יותר .החדש במקום הישן

 השדה-עריכת קוד תת
כתבו את הקוד , השדה-כדי לשנות את קוד תת . השדה על ידי כתיבה מעליו-ן לערוך את קוד תתנית

כדי  .Delete-השדה באמצעות מקש הרווח או מקש ה-לא ניתן למחוק את קוד תת .החדש במקום הישן
שדות -תתי/שדה-מחיקת תת או בחרו בפקודה Ctrl+F7השתמשו במקש הקיצור , השדה-למחוק את תת

  .השדה-השדה וגם את תוכנו של תת-פעולה זו תמחק את קוד תת .עריכה שבתפריט מחק המשנה בתפריט

 עריכת תוכן השדה
כדי לעבוד במצב הוספה לחצו על המקש  ).Insert mode(איזור התוכן מתוכנן לעבודה במצב הוספה 

Insertצב הוספהשימו לב לכך שכאשר תלחצו על מקש הרווח בזמן עבודה במ . שעל גבי המקלדת ,
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לא ניתן להוסיף מספר רווחים רצופים באמצעות לחיצה ארוכה על . תוכלו להוסיף רק רווח אחד בכל פעם
  .מקש זה

 
 ).לא במקש הרווח (Delete-השתמשו במקש ה, כדי למחוק תו אחד או יותר בזמן העבודה במצב הוספה

  . או במקש הרווחDelete-הדגישו אותם ואז השתמשו במקש ה, כדי למחוק קבוצת תווים
 

ניתן לבחור בקטע טקסט לצורך העתקה או מחיקה על ידי לחיצה שמאלית על העכבר בתחילת הקטע 
 . וגרירת הסמן מעל הטקסט עד לנקודת הסיום של קטע זה, המבוקש

 גזירהבתפריט המשנה גזירה  או בחרו בפקודה Ctrl+Xהשתמשו במקש הקיצור , כדי לגזור טקסט
העתקה  או בחרו בפקודה Ctrl+Cהשתמשו במקש הקיצור , כדי להעתיק טקסט .עריכהשבתפריט 

 או Ctrl+Vהשתמשו במקש הקיצור , כדי להדביק טקסט .עריכה שבתפריט העתקהבתפריט המשנה 
 .עריכהשבתפריט הדבקה בתפריט המשנה הדבקה בחרו בפקודה 

  
וכן השדה היות והמערכת משתמשת לת) $$(שימו לב לכך שלא ניתן להכניס שני סימני דולר רצופים 

.שדות-בקוד זה לציון תתי .ניתן להכניס שני סימני דולר רק עם רווח ביניהם  ניתן להשתמש , יחד עם זאת 
שדה -תתשדות חדשים לשדה בלא להזדקק לפקודת -כדי להכניס תתי) $$(בשני סימני דולר רצופים 

.)עריכהבתפריט  (חדש  
  

. תווים2000-מוגבלים ל” אלף“וכנת שימו לב ששדות בת, בנוסף לכך -מוגבלות ל” אלף”הרשומות ב 
. תווים45,000-שדות ול- תתי5000  

 
 תווים 2000-לא תרשה המערכת למשתמש להכניס יותר מ, כאשר הקיטלוג נעשה באופן מקוון, מסיבה זו

 2000-אם הטקסט בשדה מסוים גדול מ, ”אלף“כאשר שדות ארוכים מיובאים לתוך  .לשדה כלשהו
שדות מפוצלים מסומנים באמצעות  .תפצל המערכת את השדה לשני שדות נפרדים בעלי קוד זהה, תווים
  .תוכלו להשתמש בשיטה זו לצורך קיטלוגם של שדות ארוכים. $$9

 פונקציות עריכה 4.3

 טבלה של פונקציות עריכה 4.3.1
תיקון כגון , יותרפונקציות מורכבות  .הטבלה להלן כוללת את הרשימה המלאה של פונקציות העריכה

 .תוסברנה בהרחבה בהמשך לטבלה, והפקת רשומה חדשה רשומה
 

  תיאורמקש קיצור  פונקציה

כל  .פונקציה זו מאפשרת לכם לבטל את הפעולה האחרונה שעשיתם Ctrl+Z  ביטול 
  .לחיצה מבטלת פעולה אחת נוספת

ולה האחרונה שבוטלה פונקציה זו מאפשרת לכם לחזור על הפע Ctrl+Y חזרה על הפעולה
  .ביטול פעולהבאמצעות פונקציית 

אם לא קיים במערכת  .פתיחת טופס המאפשר עריכה של תוכן השדה Ctrl+F  פתיחת טופס
השדה של -תפתח המערכת את תתי, טופס רלוונטי עבור שדה כלשהו

  .השדה הרצוי כדי לאפשר עריכה ישירה שלהם בתוך הרשומה

 .שדות מתוך תבנית לרשומה הנוכחית-וספת שדות ותתיה Ctrl+E הרחבה מתבנית

עזרה עבור 
 השדה

 פרטי שדותפונקציה זו מעבירה אתכם באופן אוטומטי ללשונית  אין
שבחלונית פרטי שדות הלשונית  .הנמצאת בחלונית הימנית התחתונה

והחוקיים מבחינת (הימנית התחתונה מציגה את הערכים הנכונים 
MARC 21 (השדות ושל הטקסט עבור -של תתי, וריםשל האינדיקט
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  תיאורמקש קיצור  פונקציה

הציבו את הסמן , כדי לצפות בעזרה עבור שדה כלשהו .השדה המסומן
  .הלשונית תציג את העזרה הרלוונטית לשדה זה .על השדה הרצוי

איתור רשומה 
 דומה

מציאת רשומות הדומות לרשומה הנוכחית במאגר הנתונים המקומי  אין
   .שלכם או במאגר נתונים אחר

 .הוא תזכורת עבורכם לביצוע פעולה כלשהי הקשורה לרשומההסמן  אין סמני הרשומה
פונקציה זו מאפשרת לכם לצפות בסמנים ממודול הקיטלוג הקשורים 

סמנים אלה יכולים לכלול  .ולהוסיף או למחוק אותם, לרשומה הנוכחית
הודעות שהפיקה המערכת בקשר לשגיאות שנמצאו ברשומה כאשר 

  .בדיקת רשומהנקציה הופעלה הפו

שינוי פורמט 
 הרשומה

שינוי פורמט הרשומה  .פונקציה זו מאפשרת שינוי של פורמט הרשומה אין
יגרום גם לשינוי הטפסים להכנסת נתונים לרשומה ולשינוי בבדיקות 

  .שתעשנה בה

נא להקליד ערכי 
Unicode 

F11  פונקציה זו מאפשרת הכנסת ערכיUnicodeנים סימ/ עבור אותיות
 Unicodeניתן להכניס ערכי  .שאינם קיימים על גבי המקלדת שלכם

 או עריכהבתפריט  Unicodeנא להקליד ערכי לאחר בחירת הפקודה 
או ( שוב F11הקישו , לסיום. F11באמצעות שימוש במקש הקיצור 

שורת הסטטוס תציג  ).Unicodeנא להקליד ערכי בחרו שוב בפקודה 
מצא כרגע במצב עבודה של הקלדת ערכי הודעה המציינת שהמשתמש נ

Unicode.  

בחירת רשומת 
 מצאי

 רשומות מצאיפונקציה זו מעבירה אתכם באופן אוטומטי ללשונית  אין
 מציגה רשומות מצאיהלשונית  .הנמצאת בחלונית הימנית התחתונה

את כל רשומות המצאי המקושרות לרשומה הביבליוגרפית המוצגת 
 זו מאפשרת לכם לפתוח רשומת מצאי קיימת לשונית .בעורך הקיטלוג

  .וגם ליצור רשומת מצאי חדשה

 –שדה חדש 
בחירה מתוך 

 רשימה

F5 הוספת שדה חדש לרשומה מתוך רשימת שדות.  

 לפי –שדה חדש 
 הגדרות משתמש

F6 השדות שלו תוכלו -האינדיקטורים ותתי, שאת הקוד, הוספת שדה חדש
  .להגדיר בעצמכם

יןא שינוי כיוון   .אפשרות זו נועדה לשינוי כיוון הטקסט בשדה הנוכחי 

  .השדה הנוכחי-שדה חדש מתחת לתת-פתיחת תת F7 שדה חדש-תת

חיפוש בכותרות 
השדות של 

הספרייה 
 הנוכחית

F3  הוספת תוכן חדש לשדה מתוך רשימת כותרות שדות בספרייה
  .הנוכחית

חיפוש בכותרות 
השדות של 

 ספרייה אחרת

Ctrl + F3  הוספת תוכן חדש לשדה מתוך רשימת כותרות שדות בספרייה שונה
  .מספריית הבית שאליה אתם מחוברים כעת

חיפוש בכותרות 
השדות של -תתי

הספרייה 

F4 השדות -שדה מתוך רשימת כותרות תתי-הוספת תוכן חדש לתת
  .בספרייה הנוכחית
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  תיאורמקש קיצור  פונקציה

 הנוכחית

חיפוש בכותרות 
השדות של -תתי

 ספרייה אחרת

Ctrl + F4 השדות -שדה מתוך רשימת כותרות תתי-הוספת תוכן חדש לתת
  .בספרייה שונה מספריית הבית שאליה אתם מחוברים כעת

חיפוש אפשרויות 
 שדות-תתי

Ctrl + F8 שדה מתוך רשימת אפשרויות שנקבעה מראש על -בחירת טקסט לתת
  .ידי הספרייה

בדפדפן אינטרנט את כתובת האינטרנט  פעולה זו מאפשרת לכם לבדוק  אין הצגה בחיפוש
)URL (השדה -המקוטלגת בתת$uשבשדה הנוכחי .  

ניתן  ).Clipboard(' חלונות'העברתו של הטקסט המסומן ללוח של  Ctrl+X גזירה
ניתן להדביק את הטקסט במקום  .להשתמש באפשרות זו למחיקת טקסט
  .אחר ברשומה או לתוך רשומה אחרת

-גזירת תת
 שדות-תתי/שדה

' חלונות'ללוח של ) אחד או יותר(השדה המסומן -העברתו של תת אין
)Clipboard.( ניתן  .השדה-ניתן להשתמש באפשרות זו למחיקת תת

השדה במקום אחר ברשומה או לתוך רשומה -להדביק את תוכנו של תת
  ).פעולת גזירה והדבקה(אחרת 

' חלונות'ללוח של ) או יותראחד (העברתו של השדה המסומן  איןשדות/גזירת שדה
)Clipboard.( ניתן  .ות/ניתן להשתמש באפשרות זו למחיקת השדה

להדביק את תוכנו של השדה במקום אחר ברשומה או לתוך רשומה 
  ).פעולת גזירה והדבקה(אחרת 

  )Clipboard(' חלונות'העתקתו של הטקסט המסומן ללוח של  Ctrl+C העתקה

-העתקת תת
 ותשד-תתי/שדה

Ctrl+S חלונות'ללוח של ) אחד או יותר(השדה המסומן -העתקתו של תת '
)Clipboard( השדה וגם תוכנו-בפעולה זו יועתקו קוד תת.  

העתקת 
 שדות/שדה

Ctrl+T  חלונות'ללוח של ) אחד או יותר(העתקתו של השדה המסומן '
)Clipboard( קודי , האינדיקטורים, בפעולה זו יועתקו קוד השדה

  .השדות ותוכנם-תתי

ניתן  )Clipboard(' חלונות'העתקת תוכן הרשומה כולו ללוח של  Ctrl+D העתקת רשומה
 לצורך איחוד הדבקת רשומהלהשתמש בפונקציה זו בשילוב עם 

  .רשומות

  .הדבקת הטקסט המועתק Ctrl+V הדבקה

-הדבקת תת
 שדות-תתי/שדה

Alt+S השדה -מתחת לתת) אחד או יותר(השדה המועתק -הדבקתו של תת
  .השדה וגם תוכנו-בפעולה זו יודבקו קוד תת .הנוכחי

הדבקת 
 שדות/שדה

Alt+T  מתחת לשדה הנוכחי) אחד או יותר(הדבקתו של השדה המועתק. 
השדות -קודי תתי, האינדיקטורים, בפעולה זו יודבקו קוד השדה

 .ותוכנם

ניתן  )Clipboard(' חלונות'הדבקת תוכן הרשומה כולה ללוח של  Alt+D הדבקת רשומה
שימו לב לכך שהשדות  .להשתמש בפונקציה זו לצורך איחוד רשומות

המועתקים יסתדרו בהתאם לסוג המיון שהוגדר לצורך הדבקת רשומות 
  .שלכם” אלף“על ידי מתאם 

השדה -הציבו את הסמן במקום כלשהו בתוך תת, שדה-כדי למחוק תת Ctrl+F7-מחיקת תת
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השתמשו במקש הקיצור  ,)השדה-באיזור התוכן או באיזור קוד תת( שדות-תתי/שדה
Ctrl+F7 , בתפריט שדות -תתי/שדה-מחיקת תתאו בחרו בפקודה

  .עריכה שבתפריט מחקהמשנה 
 

 ואז, הדגישו את כולם, שדות משדה מסוים-למחיקת מספר תתי
-מחיקת תתאו בחרו בפקודה , Ctrl+F7השתמשו במקש הקיצור 

  .עריכה שבתפריט מחקפריט המשנה בתשדות -תתי/שדה
 

, "a"שדה אחד בעל הקוד -שימו לב לכך שאם נותר בשדה רק תת
שדה -אם נותר רק תת .אפשר למחוק את תוכנו אך לא את הקוד שלו

במקומו  .ניתן למחוק גם את קוד השדה, "c"למשל בעל הקוד , אחר
  .ללא תוכן" a"שדה -יופיע תת

מחיקת 
 שדות/שדה

Ctrl+F5 קת השדה כולומחי.  
 

באיזור (הצב את הסמן במקום כלשהו בתוך השדה , כדי למחוק שדה
  ).השדה או תוכנם-קודי תתי, האינדיקטורים, קוד השדה

 
השתמשו במקש  .הדגישו אותם כדי לסמנם, למחיקת מספר שדות

בתפריט שדות /מחיקת שדהאו בחרו בפקודה , Ctrl+F5הקיצור 
  .עריכה שבתפריט מחקהמשנה 

מחיקת רשומה 
 מהשרת

Ctrl+R שימו לב לכך שהרשומה עצמה לא  .מחיקת הרשומה הנוכחית מן השרת
במקביל יוסרו גם  .LDRלמעט השדה , אך יימחקו כל שדותיה, תימחק

ניתן לכוון את המערכת כך  .כל הקישורים לאינדקסים השונים במערכת
תבדוק המערכת באם ישנם , שכאשר מקטלג ינסה למחוק רשומה

, או באם ישנם פריטים, קישורים כלשהם מרשומה זו לרשומות אחרות
  .השאלות או הזמנות הקשורים אליה, הזמנות רכש, מינויים

ניתן לחפש טקסט  .אפשרות זו נועדה לחיפוש טקסט ברשומה הנוכחית אין חיפוש
  .לטיני באותיות רישיות וכן לחפש מילים שלמות או חלקי מילים

 אין החלפה
 

 .בתוך הרשומה הנוכחית, והחלפתו בטקסט אחר, ש טקסט מסויםחיפו
תתבצענה כל ההחלפות , בראשונה :לפעולה זו שתי אפשרויות החלפה

תדרשו ללחוץ על הלחצן , בשנייה ).להכוהחלף (באופן אוטומטי 
ניתן לחפש ולהחליף טקסט לטיני באותיות  . בעבור כל החלפההחלף

 .שלמות או חלקי מיליםרישיות וכן לחפש ולהחליף מילים 
This function enables you to find and replace in the 
current record a character string with another string 

wherever the first string appears in the record. This option 
has two replace modes. In the first mode, all replacements 
are done automatically (Replace All). In the second mode, 

each replacement requires you to press the Replace 
button. You can find and replace whole words instead of 

parts of words and find and replace text with the same 
capitalization style as the text you type.    

 

  :תבדוק פונקציה זו, בעבור השדה הנוכחי Ctrl+W בדיקת שדה
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  תיאורמקש קיצור  פונקציה

השדות תקפים עבור קודי -או תתי/שהאינדיקטורים ו •
  .השדה הנמצאים ברשומה

השדות שהם חובה עבור שדה זה אכן נמצאים -שתתי •
  .בו

השדות שיכולים להופיע רק פעם אחת בשדה -שתתי •
  .זה אכן מופיעים בו רק פעם אחת

דיות שבין השדה הנוכחי לבין שדות את הזיקות ההד •
  .אחרים הנמצאים ברשומה

האם תיפתח כותרת חדשה בעבור השדה ברשימת  •
  .כותרות השדות

האם תיפתח רשומה כפולה באינדקס המספרים  •
  ).Z11(שבמערכת 

  :תבדוק פונקציה זו, בעבור הרשומה הנוכחית Ctrl+U בדיקת רשומה
ים עבור קודי השדות תקפ-או תתי/שהאינדיקטורים ו •

  .השדה הנמצאים ברשומה

השדות שהם חובה עבור רשומה זו -שהשדות ותתי •
  .אכן נמצאים

השדות שיכולים להופיע רק פעם -שהשדות ותתי •
  .אחת אכן מופיעים רק פעם אחת

  .שכל השדות שלהם זיקה הדדית נמצאים ברשומה •

האם תיפתחנה כותרות חדשות בעבור השדות  •
  .ברשימת כותרות השדות

האם תיפתח רשומה כפולה באינדקס המספרים  •
  ).Z11(שבמערכת 

 .מיון השדות ברשומה הנוכחית לפי סדר קודי השדות שנקבע במערכת Ctrl+M מיון רשומה
 יהיה סדר השדות בדיוק 7XX- ו5XX ,6XXשימו לב לכך שבשדות 

מיון השדות בספריית  .שדות ריקים מתוכן ימחקו .זה שבו קוטלגו
  .ייעשה לפי סדר קודי השדות שנקבע עבורה במערכתהזהויות 

. הרשומה הנוכחית בהתאם להגדרות הספרייהאת  מתקן באופן אוטומטי אין תיקון רשומה
  :לדוגמה
  .הכנסת סימני פיסוק במקומות המתאימים •

 MARCלדוגמה לצורך המרה מפורמט , שינוי שדות •
  . לפורמטים אחרים21

הפקת רשומה 
 חדשה

ציה זו מאפשרת שימוש בתוכניות לתיקון רשומות כדי ליצור פונק אין
ניתן ליצור רשומת זהויות חדשה המתבססת על , למשל .רשומה חדשה
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  תיאורמקש קיצור  פונקציה

  .הרשומה הביבליוגרפית הנוכחית
 

התוכניות שהוגדרו לצורך תיקון רשומות מופיעות בתיבת הדיאלוג 
תיקון  הנפתחת עם הלחיצה על הפקודה בחירת תוכניות תיקון

התוכניות שהוגדרו לצורך יצירתן של רשומות חדשות  .מהרשו
 הנפתחת עם הלחיצה בחירת תוכניות תיקוןמופיעות בתיבת הדיאלוג 

  .הפקת רשומה חדשהעל הפקודה 

הצגת רשימת 
המקטלגים של 

 הרשומה

הרשימה כוללת את  .הצגת רשימת המקטלגים שערכו את הרשומה אין
  .  שבה נעשתה העריכהאת התאריך ואת השעה, דרגת המקטלג

 Ownerהצגת 
 מקומי

-בקיטלוג מרכזי(אפשרות זו תומכת בפונקציית הבעלים המקומיים  אין
  .לא בשימוש ).מקומי

הקלדת טקסט 
 חופשי

Ctrl+F12 ניתן להפעילה . מצבית זו מאפשרת הקלדת טקסט חופשי-פונקציה דו
ה או בתפריט עריכהקלדת טקסט חופשי ולכבותה באמצעות הפקודה 

הטקסט אותו מקלידים מוצג בשורת . Ctrl+F12דרך מקשי הקיצור 
באמצעות (כאשר פונקציה זו מופעלת  .הסטטוס תוך כדי ההקלדה

בתפריט עריכה או על ידי מקשי הקיצור הקלדת טקסט חופשי הפקודה 
Ctrl+F12( ,הקלט מוצג על שורת המצב  .תהיה המערכת מוכנה לקלט

, לפרטים נוספים .א בצורת שפת פקודותהקלט הו. תוך כדי הקלדתו
  .להלן' מצב הזנת טקסט'עיינו בפרק 

תצוגה מקדימה 
של לוח מועדי 

 פרסום

בהתבסס על השדות , עת-הצגה מקדימה של מועדי פרסום של כתבי אין
ברשומה  או  שברשומת המצאי853X/854X/855X- ו853/854/855

 למשתמש של יךעיינו במדר, לפרטים נוספים .סטרטיביתיהאדמינ
   .עת-כתבי

 בקובץ CtrlShiftReverseScreenאם הדגל  Ctrl+Shift שינוי כיוון
ALEPHCOM/TAB/ALEPHCOM.INIהוגדר כ -Y , אזי

 כדי Ctrl+Shiftתוכלו ללחוץ על , כשתעבדו עם רשומת קיטלוג
עובדה זו  ).מימין לשמאל/ משמאל לימין (לשנות את כיוון הרשומה 

  .ר השפות עברית וערביתחשובה במיוחד עבו

הצגת ערכי 
Unicode 

 בקובץ ShowUnicodeValueאם הדגל  אין
Catalog/Tab/Catalog.ini הוא Y , כאשר מציבים את הסמן הרי

תופיע לאחר כשתי שניות בועת , מעל תו כלשהו ברשומת הקיטלוג
 מיוצגים על ידי Unicode-ערכי ה.  שלוUnicode-טקסט ובה ערך ה

 עבור האות  U+0041: למשל. Uימלי שלפניו האות ערך הקסאדצ
"A." 
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 פתיחת טפסים
אם לא קיים במערכת טופס רלוונטי עבור שדה  .טפסים מאפשרים עריכה נוחה ומהירה של תוכן השדה

השדה של השדה הרצוי כדי לאפשר עריכה ישירה שלהם בתוך -תפתח המערכת את תתי, כלשהו
  :אחר סדר הפעולות הבאעקבו , כדי לפתוח טופס .הרשומה

 בתפריט פתיחת טופסבחרו בפקודה  .הציבו את הסמן על השדה שברצונכם לערוך .1
-הטופס כולל את כל תתי .כדי להציג את הטופס, Ctrl+Fאו במקשי הקיצור , עריכה

ראו דוגמה להלן  .ולצידם שדות קלט ריקים להקלדת התוכן, השדות הכלולים בשדה
  ).imprint -דפוסת  (260של טופס עבור השדה 

 

ניתן לעבור משדה קלט ריק אחד למשנהו באמצעות המקש  .השדה-ערכו את תוכן תתי .2
Tab. לא תוכלו להקליד טקסט ; שימו לב לכך ששדות הקלט הם באורכים קבועים

  ".אישור"לחץ על  .שהוא ארוך מהאורך המוגדר על גבי הטופס

  .ותוכנו של השדה יועבר לרשומת הקיטלוג במלוא  
כל אחד  .שדה שלו-ולא תת, כל שדה קלט בטופס מייצג חלק מהשדה, עבור שדות בעלי אורך קבוע

שלושת , 008בשדה בעל האורך הקבוע , לדוגמה(מחלקי השדה הללו מתאים למיקום מסוים בשדה 
 ). נועדו לקוד הארץ שבה יצא הספר לאור17 עד 15התווים שיוצבו במיקומים 

 .008פס עבור השדה בעל האורך הקבוע ראו דוגמה להלן של טו

 

 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 35 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

 

 

) MARC 21והחוקיים מבחינת (שבחלונית התחתונה מציגה את הערכים הנכונים פרטי שדות הלשונית 
  .השדות והטקסט עבור השדה המופיע בטופס-תתי, )indicators(של האינדיקטורים 

 

 

 

גיאות לאחר הלחיצה על הלחצן תבדוק המערכת אם קיימות בו ש, אם נקבע שהטופס יעבור בדיקות
המערכת תציג אז תיבת  . שבחלונית התחתונההודעותהן תוצגנה בלשונית , אם תמצאנה שגיאות .אישור
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ותבקש אישור לכך שאתם מעוניינים לסגור את הטופס , בקשה ובה ידווח כי ברשומה נמצאו שגיאות
 .למרות זאת

 

 

  .אישורלחצו , לאחר שתסיימו לתקן את הטופס .לתקנותוחזרו לטופס על מנת , לאאם תלחצו על הלחצן 

 הרחבה מתבנית
עקבו אחר סדר , כדי לבצע זאת .שדות לרשומה הנוכחית-תבניות נועדו להקל על הוספת שדות ותתי

  :הפעולות הבא

 . Ctrl+Eאו במקשי הקיצור , עריכה בתפריט הרחבה מתבניתבחרו בפקודה  .1
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  .פתיחהיאלוג ולחצו על בחרו בתבנית הרצויה מתוך תיבת הד .2

  .השדות שבתבנית-הרשומה הנוכחית תועשר בשדות ובתתי  

שדה מסוים -אם תת, למשל .השדות אינם ערוכים בסדר מספרי-שימו לב לכך שתתי  
 a$a$b$c$תתי השדות , במילים אחרות .מקומו יהיה בסוף השדה, חוזר על עצמו  
  .a$a$b$c$ולא , a$b$c$a$: יסודרו באופן הבא  

 עזרה עבור השדה
מהווה את המדריך לתוכנו של עזרה עבור השדה הלשונית , מסומן) השדות-או תתי(כאשר אחד מהשדות 

, השדות התקפים עבורו-הלשונית מספקת תיאור של השדה המסומן על האינדיקטורים ותתי .שדה זה
הדוגמה  .ם בשדה זההשדות שמותר שיחזרו על עצמ-בלשונית מפורטים גם תתי .כולל תיאור קצר שלהם
 .ואת העזרה המוצגת עבורו) דפוסת (260להלן מציגה את השדה 
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בתפריט עריכה מאפשרת לכם לעבור אוטומטית ללשונית עזרה עבור השדה שימו לב לכך שהפקודה 
  .גם כאשר לשונית אחרת פתוחה, עזרה עבור השדה

 איתור רשומה דומה
 לרשומה הנוכחית במאגר הנתונים המקומי שלכם או במאגר פונקציה זו מאפשרת מציאת רשומות הדומות

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי למצוא רשומות דומות .נתונים אחר

איתור רשומה תיבת הדיאלוג  .עריכהבתפריט איתור רשומה דומה בחרו בפקודה  .1
 .דומה
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  .איתורבחרו בספרייה או במאגר הנתונים הרצוי ולחצו  .2
בחרו באחד , כדי לצפות ברשומות .מאגר נתונים/מספר הרשומות שנמצאו בכל ספרייהבטור הימני יוצג 

  .הצגת רשומהממאגרי המידע או הספריות ולחצו על הלחצן 

 

תוכלו לצפות  .ייפתח חלון ובו תוצג רשומה זו בפורמט תצוגה מלא, אם נמצאה רק רשומה דומה אחת
 .בחירהבאמצעות לחיצה על הלחצן , נוכחיתאו תוכלו לאחד אותה עם הרשומה ה, ברשומה מלאה

  .על פי הגדרות המערכת ייקבע אם הרשומה שנמצאה תמוזג לתוך הרשומה הנוכחית אם לאו

 

פתיחת הרשומה , מיזוג אוטומטי בלוויית הודעה: האפשרויות המוגדרות הן, Y-אם המשתנה הוגדר כ
תוצג , N-אם המשתנה הוגדר כ .ע מיזוגאו חלון המבקש מכם להחליט אם יבוצ, החדשה בעורך הקיטלוג

  .טיוטת הקיטלוג של הרשומה הדומה שנבחרה

 

תתאחד , Yesאם תלחצו על  .תוצג הודעה השואלת אם יש למזג את הרשומות, Q-אם המשתנה הוגדר כ
 .תוצג הרשומה החדשה בעורך הקיטלוג, Noאם תלחצו על ; הרשומה עם הרשומה הנוכחית

בחרו  .ייפתח חלון ובו תוצג רשימה של הרשומות בפורמט מקוצר, ומה אחתאם תמצא יותר מרשומה ד
 . כדי לצפות ברשומה זו בפורמט תצוגה מלאתצוגה מלאהברשומה אחת מתוך הרשימה ולחצו על הלחצן 

באמצעות לחיצה , או תוכלו לאחד אותה עם הרשומה הנוכחית, גם בחלון זה תוכלו לצפות ברשומה מלאה
 .בחירהעל הלחצן 

 . בשילוב עם סמן העכברShift או Ctrlזמנית על ידי שימוש במקש -ניתן לבחור יותר מרשומה אחת בו
 תגרום להצגת בחירההלחיצה על , Q- או כY- הוגדר כMergeRecordגם אם המשתנה , במקרה זה

 .כרטיסי הקיטלוג של הרשומות שנבחרו ללא מיזוג
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המערכת תציג את  .הצגת שאילתהלחצו על הלחצן , כדי לצפות בשאילתת החיפוש שבה נעשה שימוש
  .wau=Auster and wti= chance and musicלדוגמה  , שאילתת החיפוש

 סמני הרשומה
כדי לצפות בסמנים השייכים  .הוא תזכורת עבורכם לביצוע פעולה כלשהי הקשורה לרשומההסמן 

כעת ייפתח  .עריכה בתפריט ומהסמני הרשבחרו בפקודה , להוסיף או למחוק אותם, לרשומה הנוכחית
 .רשימת סמנים עבור הרשומהחלון 

 
 

 הוספת סמנים
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי להוסיף סמן לרשימה

  .חדשלחצו על הלחצן  .1

 .ימולא באופן אוטומטי על ידי המערכת, ובו תאריך יצירת הסמןתאריך התחלה השדה  .2
  .זה התאריך שבו הוגדר הסמן לראשונה

זהו התאריך שבו אתם אמורים לבצע משימה מסוימת  .תאריך סמן את השדה מלאו .3
  .השדה מכיל את התאריך הנוכחי כברירת מחדל .הקשורה לרשומה זו

  .מחלקה/חוגניתן גם למלא את השדה  .4

לשדה זה הזינו טקסט האמור להזכיר לכם את המשימה  .טקסט סמןמלאו את השדה  .5
  .שעליכם לבצע

  .הוספהלחצו על  .6
 דכון סמניםע

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לעדכן סמן המופיע כבר ברשימה
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  .בחרו בסמן המבוקש מתוך הרשימה שבחלונית העליונה .1

  .את המחלקה או את הטקסט בחלונית התחתונה, עדכנו את תאריך הסמן .2

  .הסמן מעודכן באופן אוטומטי .עדכוןלחצו על  .3
 מחיקת סמנים

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, ברשימהכדי למחוק סמן המופיע 

  .בחרו בסמן המבוקש מתוך הרשימה שבחלונית העליונה .1

  .הסמן יימחק מהרשימה .מחיקהלחצו על הלחצן  .2
 שינוי פורמט הרשומה

שינוי פורמט הרשומה יגרום גם לשינוי  .פונקציה זו מאפשרת לשנות את פורמט הרשומה הנוכחית
עקבו אחר סדר , כדי לבצע זאת .ולשינוי בבדיקות שתעשנה בההטפסים להכנסת נתונים לרשומה 

  :הפעולות הבא

שינוי כעת ייפתח החלון  .עריכהבתפריט שינוי פורמט הרשומה בחרו בפקודה  .1
 .פורמט הרשומה

 

  .אישורבחרו בפורמט הרצוי ולחצו  .2
  .ת הפורמט החדשפורמט יְתאמו א-הטפסים והבדיקות שהם תלויי .הפורמט החדש יופיע בשורת הקיטלוג

 הוספת שדה חדש מתוך רשימה
ולהוסיפו כשדה חדש מתחת לשדה , ניתן לבחור שדה מתוך רשימת השדות שהוגדרו על ידי הספרייה

 בחירה מתוך –שדה חדש  או בחרו בפקודה F5השתמשו במקש הקיצור , כדי לעשות זאת . הנוכחי
 .שדה חדשפתיחת כעת תיפתח תיבת הדיאלוג  .עריכהבתפריט רשימה 
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המערכת תקפיץ . הקלידו את הספרה הראשונה של קוד השדה, כדי להגיע במהירות לשדה הרצוי ברשימה
שדות -אם הוגדרו תתי .אישורבחר בשדה הרצוי ולחץ  .אתכם לקודים של השדות המתחילים בספרה זו

ייפתח , שדות-ו תתיאם לא הוגדר .השדות שלו ברשומת הקיטלוג-ייפתחו כעת השדה ותתי, עבור שדה זה
 .בלבד" a$"השדה -כעת השדה ובו תת

 בחירת כיווןבתיבת הדיאלוג  . כדי לקבוע את כיוון הטקסט בשדה הרצויכיווןניתן להקיש על הלחצן 
 .אישורוהקישו , )מימין לשמאל או משמאל לימין(בחרו את הכיוון הרצוי 
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 חיפוש בכותרות השדות ואופציות נוספות

  . אפשרויות חיפוש שנועדו לסייע בידכם למלא את תוכן השדותקיימות מספר

 חיפוש

 :לחיפוש טקסט ספציפי ברשומה הנוכחית

 :כעת ייפתח חלון החיפוש . בתפריט עריכהחיפושבחרו באפשרות  .1

 

כדי לחפש טקסט לטיני כולל  .חיפושהקלידו את הטקסט שאותו אתם מעוניינים לחפש בשדה  .2
כדי למצוא רק מילים מלאות במקום  .התאם רישיותנו את התיבה סמ, האותיות הרישיות שבו

  .התאמת מילים מלאות בלבדסמנו את התיבה , חלקי מילים

  .חפש שניתלחצו על הלחצן  .3
 .חפש שניתלחצו על הלחצן , כדי למצוא מופעים נוספים של הטקסט הרצוי

  .ולמטה הלמעלהכיוון שבו ייערך החיפוש ברשומה מוגדר באמצעות שתי התיבות 
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 החלפה
 :כדי לחפש ולהחליף טקסט בטקסט חלופי

 :כעת ייפתח חלון ההחלפה .בתפריט עריכההחלפה בחרו באפשרות  .1

 

כדי לחפש טקסט לטיני כולל  .חיפושהקלידו את הטקסט שאותו אתם מעוניינים להחליף בשדה  .2
 מלאות במקום כדי למצוא רק מילים .התאם רישיותסמנו את התיבה , האותיות הרישיות שבו

  .התאמת מילים מלאות בלבדסמנו את התיבה , חלקי מילים

  .החלף עםהקלידו את הטקסט החלופי בשדה  .3
 כדי להחליף את המופע הראשון של החלפהלחצו על  .נועד למציאת הטקסט הרצוימצא את הבא השדה 

ים של הטקסט  כדי להחליף את כל המופעהחלפה כלליתלחצו על  .הטקסט המבוקש בטקסט החלופי
  .המבוקש בטקסט החלופי

 בדיקת שדה ובדיקת רשומה
או באיזור התוכן , השדות של השדה-הציבו את סמן העכבר על אחד מתתי, כדי לבדוק את השדה הנוכחי

 .Ctrl+Wאו במקשי הקיצור , עריכהבתפריט בדיקת שדה ובחרו בפקודה , שלו

  או בצלמית , עריכה בתפריט ת רשומהבדיקבחרו בפקודה , כדי לבדוק את הרשומה הנוכחית
  .בשורת הקיטלוג

 
 הודעותהן תוצגנה בלשונית , או של הרשומה, אם נמצאו שגיאות או בעיות בתהליך הבדיקה של השדה

  .ריקההודעות תישאר הלשונית , אם לא נמצאו שגיאות או בעיות .שבחלונית הימנית התחתונה
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 שיש לה זיקה גם הודעותיות פעיל כאשר נבחרה הודעה בחלונית  הופך לההצגת פרטים קשוריםהלחצן 
אם תיפתח רשומה כפולה באינדקס המספרים , לדוגמה .לרשומה אחרת הקשורה לרשומה הנוכחית

)Z11 (תפתח המערכת את הרשומה האחרת, הצגת פרטים קשוריםאם תלחצו על הלחצן  .שבמערכת. 
לה עיול דומה לזה שברשומה הנוכחית באינדקס תפתח המערכת את הרשומה ש, בדוגמה הנוכחית

 .המספרים

 : מוצגת להלןהודעותדוגמה לחלונית 
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 תיקון רשומה והפקת רשומה חדשה
בהתבסס על תוכניות (תתקן את הרשומה הנוכחית בהתאם להגדרות הספרייה תיקון רשומה הפקודה 

ן כדי ליצור רשומה חדשה מאפשרת שימוש בתוכניות תיקוהפקת רשומה חדשה הפקודה  ).תיקון
נמצאות בתפריט תיקון רשומה והפקת רשומה חדשה הפקודות  ).במקום לתקן את הרשומה הנוכחית(

  .עריכה

 

 הנפתחת עם בחירת תוכניות תיקוןהתוכניות שהוגדרו לצורך תיקון רשומות מופיעות בתיבת הדיאלוג 
יצירתן של רשומות חדשות מופיעות התוכניות שהוגדרו לצורך  .תיקון רשומההלחיצה על הפקודה 

עבור  .הפקת רשומה חדשה הנפתחת עם הלחיצה על הפקודה בחירת תוכניות תיקוןבתיבת הדיאלוג 
 :'בחירת תוכנית תיקון'תוכניות התיקון מופיעות בחלון , שתי הפונקציות
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 הצגת רשימת המקטלגים של הרשומה
בחרו , כדי לבצע זאת . את הרשומה הנוכחיתפונקציה זו מאפשרת הצגת רשימת המקטלגים שערכו

כעת ייפתח חלון ובו רשימת המקטלגים  .עריכהבתפריט הצג רשימת המקטלגים של הרשומה בפקודה 
את התאריך ואת השעה שבה נעשתה , הרשימה כוללת את דרגת המקטלג .שערכו את הרשומה הנוכחית

  . העריכה

 

 

 הקלדת טקסט חופשי
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הקלדת ניתן להפעילה ולכבותה באמצעות הפקודה . מאפשרת הקלדת טקסט חופשימצבית זו -פונקציה דו
הטקסט אותו מקלידים מוצג בשורת . Ctrl+F12בתפריט עריכה או דרך מקשי הקיצור טקסט חופשי 

הקלדת טקסט חופשי בתפריט באמצעות הפקודה (כאשר פונקציה זו מופעלת  .הסטטוס תוך כדי ההקלדה
הקלט מוצג בשורת  .תהיה המערכת מוכנה לקלט, )Ctrl+F12 הקיצור עריכה או על ידי מקשי
 .הסטטוס תוך כדי הקלדה

  :דוגמאות .הקלט הוא בשפה הדומה לשפת פקודות
 

1. search tag=100  

2. search sf=a  

3. search text=revolution  
 

, )ערך החיפושבאיזה שדה יי, כלומר(הוא הפרמטר " tag", הוא קוד הפעולה" search",  לעיל1בדוגמה 
  כלומר קוד השדה, הוא הערך" 100"ו
 

הקלדת טקסט חופשי כדי לסיים את מצב לחצו שוב על הפקודה , כאשר מסתיימת הקלדת הטקסט
 .וחזרו למצב העריכה הרגילה, בצעו את הפקודה שהוקלדה, הקלדת טקסט חופשי

 
  :הכללים הבאים מגדירים את מצב הקלדת הטקסט החופשי

 
- תתי, ")tag("לחיפוש קודי שדות " search"דים הנתמכים כרגע הם הקודים היחי •

  ").text("וטקסט ") sf("שדות 

  ).case-sensitive(רישיות -קוד הפעולה והפרמטרים אינם תלויי •

  .ים/חייב להיות לפחות רווח אחד בין קוד הפעולה לבין הפרמטר •

  .הפרמטר לערכושבין ("=") אין להקליד רווחים משני צידי סימן השוויון  •

אם טקסט החיפוש כולל , בנוסף לכך .רישיות-החיפוש אינו תלוי, כאשר מחפשים טקסט •
  .במקום רווחים) סימן חסר" (^"הקלידו , רווחים

אם , כלומר .הרשומה נסרקת באופן מעגלי, כאשר החיפוש הוא אחר קוד שדה או טקסט •
 החיפוש מתחילת הרשומה ימשיך, קוד השדה או הטקסט אינו נמצא עד לסוף הרשומה

  .ועד מקומו הנוכחי של סמן העכבר

 ).wildcard(כתו כללי ") #("ניתן להשתמש בסולמית , כאשר אתם מחפשים קוד שדה •
כדי לחפש ". 100##"הקלידו , "10000"או אחר " 10010"כדי לחפש אחר , כלומר
  ".2##"הקלידו , "220"או אחר " 200"אחר 

ייערך החיפוש ממקומו הנוכחי של סמן העכבר ועד , שדה-כאשר החיפוש הוא אחר תת •
  .לסוף השדה הנוכחי
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 הפעלת לוח מקשים 4.4

מקלדת זו מאפשרת לכם  .הוא אמצעי עזר להצגת מקלדת וירטואלית על המסך” אלף“לוח המקשים של 
  .להכניס תווים שאינם נמצאים על המקלדת הנוכחית שלכם

 

 .ללשוניות שכל אחת מהן מציגה קבוצת תווים” אלף“מקלדת ניתן לחלק את , בהתאם לתצורת התוכנה

  :עקבו אחר הדוגמה הבאה, במודול הקיטלוג” אלף“כדי להשתמש במקלדת 

או , Ctrl+Kאו במקשי הקיצור , קיטלוגבתפריט הפעלת לוח מקשים בחרו בפקודה  .1

תוצג ” אלף“מקלדת  .”אלף“ בשורת הקיטלוג כדי להציג את מקלדת בצלמית 
  :ית הימנית התחתונהבחלונ

   

 .בחרו בלשונית הרצויה והזינו טקסט באמצעות הקלדה על המקשים הוירטואליים .2
התווים יתווספו לרשומה  .התווים שהוקלדו בדרך זו יועברו לרשומת הקיטלוג הנוכחית

 .בנקודה האחרונה בה נמצא סמן העכבר

כולל סימן , "O", שון בכותרהתו הרא .Österreichכותר הספר בגרמנית הוא , בדוגמה להלן
כפי , ”אלף“ על גבי מקלדת Öכאשר תוקלד האות  . בגרמניתdiacritic (– umlaut(ֶהבֵחן 

  :שמוצג להלן
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  .sterreichלפני האותיות , 245בשדה , במקרה זה(היא תתווסף לרשומת הקיטלוג 

 

 

פעלת לוח מקשים האו שוב על הפקודה , סגירההקישו על , ”אלף“כדי לסגור את מקלדת 
  .  בשורת הקיטלוגאו על הצלמית , קיטלוגבתפריט 

 

 הדפסת רשומה 4.5

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לבצע זאת .פונקציה זו מאפשרת את הדפסתה של הרשומה הנוכחית

כעת תוצג  .קיטלוג בתפריט הדפסהאו בפקודה , Ctrl+Pהשתמשו במקשי הקיצור  .1
 :פורמט הדפסהתיבת הדיאלוג 
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קודי : כלומר(פורמט הדפסה בחרו את פורמט ההדפסה הדרוש מתוך תיבת הדיאלוג  .2
הרשומה תודפס  .אישורולחצו , )ציטטה וכדומה, שמות השדות, השדות במארק
  .בפורמט הרצוי

 

 דרכים שונות לצפות ברשומת קיטלוג 4.6

 תצוגת מסך מלא 4.6.1
שומת הקיטלוג הפתוחה לצורך אפשרות תצוגת מסך מלא מאפשרת לכם להציג יותר ככל האפשר מר

 .עריכה על המסך

כאשר אתם  מסך מלאאם תלחצו על  .'עריכת רשומות'אפשרות תצוגה במסך מלא קיימת רק עבור ענף 
 תבוטל אפשרות המסך המלא ויוצג, )'סמנים'כגון ( ואז תעברו לענף אחר , רשומה כלשהיעובדים על

 .המסך הרגיל

 בתפריט תצוגת מסך מלאבחרו בפקודה , ת בתצוגת מסך מלאכדי לצפות ברשומת הקיטלוג הנוכחי

לא תוצג החלונית הימנית , כאשר נבחרת אפשרות תצוגה זו . בשורת הקיטלוגאו בצלמית , תצוגה
 .והרשומה תוצג על פני מלוא השטח שהוקדש לחלוניות העליונה והתחתונה, התחתונה

 

 
 

והרשומה תוצג הפעם , נה גם החלוניות השמאליותלא תוצג, כאשר נבחרת תצוגת מסך מלא פעם נוספת
 .על פני מלוא שטח המסך
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או , תצוגה בתפריט תצוגת מסך מלאבחרו שוב בפקודה , כדי לכבות את האפשרות תצוגת מסך מלא

 . בשורת הקיטלוגמסך מלאבצלמית 

  מצב עורך חצוי 4.6.2
ות בשתי רשומות קיטלוג שונות זו במצב עורך חצוי מחולק עורך הקיטלוג לשני חלקים שבהם תוכלו לצפ

 .זמנית-בו, או לערוך אותן, לצד זו
 

 או על הצלמית , קיטלוגבתפריט מצב עורך חצוי הקישו על הפקודה , כדי לעבור למצב עורך חצוי
  . בשורת הקיטלוג

 

סמנו תחילה את החלק המבוקש בחלונית , כדי לצפות ברשומה בחלק מסוים של מסך העריכה החצוי
  .בצילום המסך הבא מוצג מצב העורך החצוי . ורק אז פתחו את הרשומה, ית העליונההימנ
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כדי , )Ctrl+G, למשל, או לחצו על מקש הקיצור שנקבעו (קיטלוג בתפריט ניווט ברשומותלחצו על 
כך תוכלו לערוך את הרשומה הפתוחה הבאה ולסמן את  ).בעץ הרשומות(לעבור על הרשומות הפתוחות 

 .לה בעץ הרשומות כרשומה העוברת עריכה כרגעהענף ש

או על , קיטלוגבתפריט מצב עורך חצוי הקישו שוב על הפקודה , כדי לסגור את מצב העורך החצוי
 .  בשורת הקיטלוגמצב עורך חצויהצלמית 

 )OPAC(הצגה בקטלוג הציבורי המקוון  4.6.3
 ).OPAC(טלוג הציבורי המקוון אופציה זו מאפשרת צפייה ברשומה הנוכחית בפורמט הזהה לזה של הק

או השתמשתם במקשי , קיטלוג בתפריט הצגה בקטלוג הציבורי המקווןלאחר שבחרתם בפקודה 
 . שבחלונית הימנית התחתונהדפדפןתוצג הרשומה בלשונית  ,Ctrl+Oהקיצור 
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ריכה כפי ולא במצבה הזמני במהלך הע, הרשומה תוצג כפי שהיא שמורה במאגר הנתונים שעל גבי השרת
אפשרות זו קיימת רק עבור אותן רשומות שנשמרו כבר על גבי  .שהוא מוצג בחלונית הימנית העליונה

  .השרת
 

 סגירת רשומות 4.7
  :לצורך סגירת רשומות ישנן שתי פקודות בתפריט הקיטלוג

 
  תיאור מקש קיצור  פונקציה

סגירת כל 
 הרשומות

רשימת כל  .תוחות כרגעאפשרות זו נועדה לסגירת כל הרשומות הפ אין
 בעץ הניווט עריכת רשומותהרשומות הפתוחות מופיעה תחת ענף 

  .שבלשונית הקיטלוג

החלונית הימנית (סגירת הרשומה המוצגת כעת בחלונית העריכה  אין סגירת רשומה
  ).העליונה

 

 חיפוש בכותרות השדות ואופציות נוספות 5

  :בידכם למלא את תוכן השדותקיימות מספר אפשרויות חיפוש שנועדו לסייע 
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 דפדוף לכתובת האינטרנט •

  חיפוש בכותרות השדות של בסיס החיפוש הנוכחי •

  חיפוש בכותרות השדות של בסיס חיפוש אחר •

  השדות של בסיס החיפוש הנוכחי-חיפוש בכותרות תתי •

  השדות של בסיס חיפוש אחר-חיפוש בכותרות תתי •

  שדות-חיפוש אפשרויות תתי •
השדות מאיצה את תהליך הקיטלוג ומבטיחה עקביות תודות -פש בכותרות השדות ותתיהאפשרות לח

בסיס חיפוש שונים /ניתן גם להוסיף נתונים מספרייה .לשימוש בכותרות שבהן נעשה כבר שימוש בעבר
אפשר להשתמש בנתונים מספריית , לדוגמה. בסיס חיפוש שאליהם אתם מחוברים כעת/מספריית הבית
  .כל מאגר נתונים אחר שהוגדר על ידי הספרייההזהויות או מ

 חיפוש בכותרות השדות של הספרייה הנוכחית 5.1

תוכלו לבחור מרשימת כותרות שקיימות , כאשר אתם מוסיפים תוכן לשדה כלשהו ברשומה ביבליוגרפית
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לבצע זאת .כבר בספרייה שבה אתם מקטלגים

ר על קוד השדה של השדה הרצוי או על תוכן השדה והקלידו את הניחו את סמן העכב .1
  .התווים הראשונים של הטקסט בלבד

חיפוש בכותרות השדות של בסיס או בחרו בפקודה , F3לחצו על מקש הקיצור  .2
 .עריכה בתפריט חיפושהתפריט -מתתהחיפוש הנוכחי 

  .השדה הנוכחיכעת יופיע חלון ובו כותרות הקיימות כבר בספרייה שבחרתם עבור 
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  .אישורבחרו בכותרת הרצויה ולחצו 

-אם מכילה הכותרת שנבחרה גם נתונים מתוך תתי .הכותרת המסומנת תועתק אל תוך השדה הנוכחי
אם  .השדות אל תוך איזור התוכן של הרשומה הנוכחית-יועתקו גם תתי, השדות השייכים לשדה זה

תועתק הכותרת המועדפת מתוך רשומת הזהויות לתוך , "נראה ִמן"הכותרת שנבחרה היא הפנייה מסוג 
 המונח יועתק גם, "איציק, מאנגר) "מועדפת-הלא(אם נבחרה הכותרת , לדוגמה .הרשומה הנוכחית

בשדה " Y"דבר זה יקרה רק אם נקבע הערך . (לתוך איזור התוכן של השדה" איציק, מנגר"המועדף 
UPDהיא תועתק כמות , ה אינה נמצאת בספריית הזהויותאם הכותרת שנבחר .)  של רשומת הזהויות
  .שהיא

 
הקלידו את התווים הראשונים של  .-מעבר ללחצו על , כדי לעבור לאיזור אחר של רשימת הכותרות

שימו לב לכך שהכותרת  (נא להקליד את תחילת הטקסטהכותרת אליה אתם רוצים לעבור לתוך השדה 
הקלידו את הטקסט החדש מעל , למעבר לכותרת הרצויה .ישוראולחצו ) הנוכחית מוצגת שם אוטומטית

 .אישורהטקסט המקורי ולחצו על 
 

 
 

תוכלו כעת לסמן את הכותרת הדרושה ; כעת תוצג הרשימה החל מהנקודה שאליה רציתם להגיע
 .ולהעתיקה לתוך רשומת הקיטלוג

 
, כדי לבצע זאת .-עָבר למניתן לשנות את סוג רשימת הכותרות שבה אתם מחפשים באמצעות החלון 

נא הזינו את התווים הראשונים של הטקסט הרצוי לשדה , בחרו בסוג כותרות שונה מתוך התפריט הנפתח
 .כעת תוצג רשימת הכותרות הרצויה .אישורולחצו , להקליד טקסט התחלתי

 
ת אחרת  כדי לעבור מהר יותר לכותרכולל טקסטתוכלו גם להשתמש בשדה , במקרה של כותרות ארוכות

תוכלו , אם הגעתם לקטע ברשימה ובו כותרות ארוכות שלהן אותו טקסט התחלתי, לדוגמה .ברשימה
כשתלחצו .  כדי להקליד טקסט ספציפי מתוך הכותרת שבה אתם מעונייניםכולל טקסטלהשתמש בשדה 

  .תוצג הרשימה כאשר הכותרת הרצויה בראשה, אישור

 הרחבה 5.1.1
תצגנה גם מידע הקשור לזהויות , המקושרות לרשומת זהויות) תמועדפו-המועדפות והלא(הכותרות 

שבחלון פרטי זהויות בטור ) ' וכוUPD-שדה ה, קודי השימוש, קוד השדה, קוד ספריית הזהויות, למשל(
יכיל טור פרטי , משמעית-שימו לב לכך שאם הכותרת במאגר הזהויות היא כותרת דו. תורשימת הכותר

-בטור ההפניות מציין שהכותרת היא מונח לא(+) ' פלוס'ימן ס). ??? (הזהויות שלושה סימני שאלה
, Expandכאשר תלחצו על הכפתור , בין אם הכותרת מועדפת או שאינה מועדפת, בשני המקרים .מועדף

 .בחרלחצו , אם ברצונכם לצפות ברשומת הזהויות או לערוך אותה .תוצג רשומת הזהויות בפורמט מלא
  .ויות בחלונית עורך הקיטלוגכעת תוצג רשומת הזה
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 הצגת הרשומות 5.1.2
 .הצגת הרשומות תאפשר לכם לצפות בכל הרשומות הקשורות לכותרת שנבחרהלחיצה על הלחצן 

 
כדי לצפות  .ייפתח חלון ובו תוצג רשומה זו בפורמט מלא, אם רק רשומה אחת מקושרת לכותרת זו

  .בחרלחצו , ברשומה זו או לערוך אותה
 

ייפתח חלון ובו תוצג רשימה של הרשומות הללו בפורמט , מה אחת מקושרת לכותרת זואם יותר מרשו
כדי לצפות  .תצוגה מלאהבחרו בה ולחצו , כדי להציג אחת מהן בפורמט תצוגה מלא .תצוגה מקוצר

  .בחרלחצו , ברשומה זו או לערוך אותה מכל אחד משני החלונות הללו
 

 אחרחיפוש בכותרות השדות של בסיס חיפוש  5.2
תוכלו לבחור מרשימת כותרות שקיימות , כאשר אתם מוסיפים תוכן לשדה כלשהו ברשומה ביבליוגרפית

תוכלו לחפש בספריית , לדוגמה .בסיס חיפוש אחרים מאלה שאליהם אתם מחוברים כעת/כבר בספרייה
  :עקבו אחר ההוראות הבאות, כדי לבצע זאת .הזהויות

ל השדה הרצוי או על תוכן השדה והקלידו את הניחו את סמן העכבר על קוד השדה ש .1
  .התווים הראשונים של הטקסט בלבד

חיפוש בכותרות השדות של בסיס או בחרו בפקודה , Ctrl+F3לחצו על מקש הקיצור  .2
  .עריכה בתפריט חיפושמתפריט המשנה חיפוש אחר 

 יופיע חלון ובו רשימת בסיסי החיפוש העומדים, אם יש יותר מבסיס חיפוש אחד .3
 .אישורבחרו בבסיס החיפוש הרצוי ולחצו  .לרשותכם

 

 

  .כעת יופיע חלון ובו כותרות הקיימות כבר בספרייה שבחרתם עבור השדה הנוכחי
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  .אישורבחרו בכותרת הרצויה ולחצו  .4
-אם מכילה הכותרת שנבחרה גם נתונים מתוך תתי .הכותרת המסומנת תועתק אל תוך השדה הנוכחי

אם  .השדות אל תוך איזור התוכן של הרשומה הנוכחית-יועתקו גם תתי,  זההשדות השייכים לשדה
תועתק הכותרת המועדפת מתוך רשומת הזהויות לתוך , "נראה ִמן"הכותרת שנבחרה היא הפנייה מסוג 

יועתק גם המונח , "איציק, מאנגר) "מועדפת-הלא(אם נבחרה הכותרת , לדוגמה .הרשומה הנוכחית
בשדה " Y" יקרה רק אם נקבע הערך דבר זה. (לתוך איזור התוכן של השדה" איציק, מנגר"המועדף 

UPDשל רשומת הזהויות  (. 
  

.-מעבר ללחצו על , כדי לעבור לאיזור אחר של רשימת הכותרות הקלידו את התווים הראשונים של  
.אישורולחצו , הטקסט בו מתחילה הכותרת הרצויה  

תוכלו כעת לסמן את הכותרת הדרושה ; ציתם להגיעכעת תוצג הרשימה החל מהנקודה שאליה ר
.ולהעתיקה לתוך רשומת הקיטלוג  

 
, כדי לבצע זאת .-מעבר לניתן לשנות את סוג רשימת הכותרות שבה אתם מחפשים באמצעות החלון 

נא הזינו את התווים הראשונים של הטקסט הרצוי לשדה , בחרו בסוג כותרות שונה מתוך התפריט הנפתח
 .כעת תוצג רשימת הכותרות הרצויה .אישורולחצו , סט התחלתילהקליד טק

 
 כדי לעבור מהר יותר לכותרת אחרת כולל טקסטתוכלו גם להשתמש בשדה , במקרה של כותרות ארוכות

תוכלו , אם הגעתם לקטע ברשימה ובו כותרות ארוכות שלהן אותו טקסט התחלתי, לדוגמה .ברשימה
כשתלחצו  .יד טקסט ספציפי מתוך הכותרת שבה אתם מעונייניםכדי להקלכולל טקסט להשתמש בשדה 

  .תוצג הרשימה כאשר הכותרת הרצויה בראשה, אישור
 

שימו לב לכך שניתן לסמן בסיס חיפוש מסוים יותר מפעם אחת כדי לאפשר לכם לבחור ביותר מאשר סוג 
בסיס /עבור ספרייתאפשרות זו כוללת גם בחירת כותרות  ).השדה-או תת(כותרת אחד עבור השדה 

  .חיפוש הבית שלכם
 

  השדות של בסיס החיפוש הנוכחי-חיפוש בכותרות תתי 5.3
תוכלו לבחור מרשימת כותרות , שדה כלשהו ברשומה ביבליוגרפית-כאשר אתם מוסיפים תוכן לתת

תוכלו לחפש מוציאים לאור עבור , לדוגמה .בסיס חיפוש שבהם אתם מקטלגים/שקיימות כבר בספרייה
  :עקבו אחר ההוראות הבאות, כדי לבצע זאת). דפוסת (260 שבשדה bדה הש-תת

השדה והקלידו את -השדה הרצוי או על תוכן תת-הניחו את סמן העכבר על קוד תת .1
  .התווים הראשונים של הטקסט בלבד

השדות של בסיס -חיפוש בכותרות תתיאו בחרו בפקודה , F4לחצו על מקש הקיצור  .2
 .עריכה בתפריט חיפושהמשנה מתפריט החיפוש הנוכחי 

  .השדה הנוכחי-כעת יופיע חלון ובו כותרות הקיימות כבר בספרייה שבחרתם עבור תת

השדה -הכותרת המסומנת תועתק אל תוך תת .אישורבחרו בכותרת הרצויה ולחצו  .3
  .הנוכחי

 הראשונים הקלידו את התווים .-מעבר ללחצו על הלחצן , כדי לעבור לאיזור אחר של רשימת הכותרות
 .אישורולחצו , של הטקסט בו מתחילה הכותרת הרצויה

 
תוכלו כעת לסמן את הכותרת הדרושה ; כעת תוצג הרשימה החל מהנקודה שאליה רציתם להגיע

 .ולהעתיקה לתוך רשומת הקיטלוג



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 59 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

 
, כדי לבצע זאת .-מעבר לניתן לשנות את סוג רשימת הכותרות שבה אתם מחפשים באמצעות החלון 

נא הזינו את התווים הראשונים של הטקסט הרצוי לשדה , בסוג כותרות שונה מתוך התפריט הנפתחבחרו 
 .כעת תוצג רשימת הכותרות הרצויה .אישורולחצו , להקליד את תחילת הטקסט

 
 כדי לעבור מהר יותר לכותרת אחרת כולל טקסטתוכלו גם להשתמש בשדה , במקרה של כותרות ארוכות

תוכלו ,  הגעתם לקטע ברשימה ובו כותרות ארוכות שלהן אותו טקסט התחלתיאם, לדוגמה .ברשימה
כשתלחצו  . כדי להקליד טקסט ספציפי מתוך הכותרת שבה אתם מעונייניםכולל טקסטלהשתמש בשדה 

 .הרשימה תוצג כאשר הכותרת הרצויה בראשה, אישור
 

יישלף כל הטקסט בכל , אחרה/שדה אחד בחלון בסיס החיפוש הנוכחי-שימו לב שכאשר יש יותר מתת
 .תוכלו לערוך זאת אחר כך .השדות-תתי

 
 

 השדות של בסיס חיפוש אחר-חיפוש בכותרות תתי 5.4
תוכלו לבחור מרשימת כותרות , שדה כלשהו ברשומה ביבליוגרפית-כאשר אתם מוסיפים תוכן לתת

תוכלו לחפש , הלדוגמ .בסיס חיפוש אחרים מאלה שאליהם אתם מחוברים כעת/שקיימות כבר בספרייה
  :עקבו אחר ההוראות הבאות, כדי לבצע זאת). דפוסת (260 שבשדה bהשדה -מוציאים לאור עבור תת

השדה והקלידו את -השדה הרצוי או על תוכן תת-הניחו את סמן העכבר על קוד תת .1
  .התווים הראשונים של הטקסט בלבד

השדות של -ות תתיחיפוש בכותראו בחרו בפקודה , Ctrl+F4לחצו על מקש הקיצור  .2
  .עריכה בתפריט חיפושמתפריט המשנה בסיס חיפוש אחר 

יופיע חלון ובו רשימת בסיסי החיפוש העומדים , אם יש יותר מבסיס חיפוש אחד .3
 .אישורבחרו בבסיס החיפוש הרצוי ולחצו  .לרשותכם

  .השדה הנוכחי-כעת יופיע חלון ובו כותרות הקיימות כבר בספרייה שבחרתם עבור תת

  .אישורבחרו בכותרת הרצויה ולחצו  .4
  .השדה הנוכחי-הכותרת המסומנת תועתק אל תוך תת

 
הקלידו את התווים הראשונים של  .-מעבר ללחצו על , כדי לעבור לאיזור אחר של רשימת הכותרות

 .אישורולחצו , הטקסט בו מתחילה הכותרת הרצויה
 

תוכלו כעת לסמן את הכותרת הדרושה ; כעת תוצג הרשימה החל מהנקודה שאליה רציתם להגיע
 .ולהעתיקה לתוך רשומת הקיטלוג

 
, כדי לבצע זאת .-מעבר לניתן לשנות את סוג רשימת הכותרות שבה אתם מחפשים באמצעות החלון 

נא הזינו את התווים הראשונים של הטקסט הרצוי לשדה , בחרו בסוג כותרות שונה מתוך התפריט הנפתח
 .כעת תוצג רשימת הכותרות הרצויה .אישורלחצו ו, להקליד טקסט התחלתי

 
 כדי לעבור מהר יותר לכותרת אחרת כולל טקסטתוכלו גם להשתמש בשדה , במקרה של כותרות ארוכות

תוכלו , אם הגעתם לקטע ברשימה ובו כותרות ארוכות שלהן אותו טקסט התחלתי, לדוגמה .ברשימה
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כשתלחצו  .פי מתוך הכותרת שבה אתם מעונייניםכדי להקליד טקסט ספציכולל טקסט להשתמש בשדה 
 .הרשימה תוצג כאשר הכותרת הרצויה בראשה, אישור

 
שימו לב לכך שניתן לסמן בסיס חיפוש מסוים יותר מפעם אחת כדי לאפשר לכם לבחור ביותר מאשר סוג 

סיס ב/אפשרות זו כוללת גם בחירת כותרות עבור ספריית ).השדה-או תת(כותרת אחד עבור השדה 
  .חיפוש הבית שלכם

 

 שדות-חיפוש אפשרויות תתי 5.5

כדי  .ניתן לבחור טקסט מתוך רשימה אפשרויות שהוגדרה מראש על ידי הספרייה, שדות-עבור מספר תתי
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, לבצע זאת

  .השדה הרצוי-הניחו את סמן העכבר על תת .1

  שדות-יפוש אפשרויות תתיחאו בחרו בפקודה , Ctrl+F8לחצו על מקשי הקיצור  .2
 .עריכהבתפריט חיפוש שבתפריט המשנה 

  .השדה הנוכחי-כעת יופיע חלון ובו אפשרויות הטקסט שהוגדרו על ידי הספרייה עבור תת

  .אישורבחרו באפשרות הטקסט הרצויה ולחצו  .3
  :655 בשדה a$השדה -ראו להלן דוגמה לאפשרויות הטקסט שהוגדרו עבור תת

 

 
 

 .השדה הנוכחי-ומן יועתק אל תוך תתהטקסט המס
 

ניתן גם להקליד רק את תחילת , השדות שעבורם קיימות אפשרויות טקסט שהוגדרו מראש-עבור תתי
תמלא המערכת באופן , אם הטקסט שהוקלד הוא ייחודי .Tab-השדה וללחוץ על מקש ה-הטקסט לתוך תת

עבור " Di"למשל , הטקסט אינו ייחודיאם , מצד שני .השדה-אוטומטי את המשכו של הטקסט לתוך תת
יופיע חלון המציג את כל אפשרויות ההתאמה של הטקסט שהוקלד לטקסט , 655 בשדה a$השדה -תת
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ראו להלן דוגמה  .אישורבחרו באפשרות הרצויה ולחצו על ). ראה בדוגמה להלן(שהוגדר מראש 
 :655 בשדה a$ השדה-שהוגדרו עבור תת" Di"לאפשרויות הטקסט המתחילות באותיות 

 
 

 
 

שימו לב  ).לא על אמצעו, כלומר(על סמן העכבר להצביע על סוף קטע הטקסט , כדי שאפשרות זו תעבוד
 ).case-sensitive(רישיות -לכך שאפשרות זו הנה תלוית

 
- להיות מוגדר כcatalog.ini בקובץ TabCompletionעל דגל ,  תעבוד כראויTabכדי שפונקציונליות 

Y.  
 

 URL-ף בדפדו 5.6

 URL) Uniformאו ,  כדי לאחסן כתובת אינטרנטu$השדה -במספר שדות נעשה שימוש בתת
Resource Locator.( ניתן לבדוק את קיומו או את תקפותו של ה-URLאו שסוגרים,  לפני ששומרים ,

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לבצע זאת .את הרשומה

  ).856שדה , גמהלדו(הציבו את סמן העכבר בשדה הרצוי  .1

כעת יוצג  .עריכה בתפריט חיפוששבתפריט המשנה  URL-דפדוף בבחרו בפקודה  .2
  .”אלף“דפדפן 

ויציג את , ל השדה שנבחרש u$השדה - המוגדר בתתURL- האתיחפש באופן אוטומטי ” אלף“דפדפן 
 .הדף המתאים

 :”אלף“בדוגמה הבאה מוצג דף אינטרנט על ידי דפדפן 
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הקלידו אותו לתוך שדה הכתובת והקישו ,  אחרURLברצונכם לנסות  אם  או,נכוןנו אי URL-אם ה
- כדי להעתיק את האישורתוכלו כעת ללחוץ , אם זהו אכן הדף הנדרש .כעת יוצג הדף הרצוי .שלח

URLהשדה - החדש לתוך תת$u. 

, דה הכתובתללא כתובת בש” אלף“ייפתח דפדפן , u$שדה -שימו לב לכך שאם לשדה שנבחר אין תת
 .".The page cannot be displayed": האומר, ובחלון הדפדפן יופיע דף השגיאה הסטנדרטי
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  :בהתאם לכללים הבאים,  הדפדפן הסטנדרטייםבלחצניניתן להשתמש , בנוסף

החץ הפונה (אחורה לחצו על הצלמית , כדי לחזור ולצפות בדף האחרון בו צפיתם •
 ).שמאלה

קדימה לחצו על הצלמית ,  בדף בו צפיתם לפני שלחצתם על חזורכדי לחזור ולצפות •
  ).החץ הפונה ימינה(

הצלמית  (רעֵנןלחצו על , כדי להבטיח שאתם צופים בגרסה המעודכנת ביותר של הדף •
  ).הנראית כדף לבן

  .הדפסהלחצו על הצלמית , כדי להדפיס את הדף הנוכחי •
 

 שמירת רשומות 6

  :ת רשומותקיימות שלוש אפשרויות לשמיר

  שמירה על גבי הכונן המקומי •
  שמירת הכול על גבי הכונן המקומי •

  שמירה בשרת ועל גבי הכונן המקומי •
מסומן ) החלונית הימנית העליונה(שימו לב לכך שהאפשרויות לעיל פעילות רק כאשר עורך הקיטלוג 

  ).מוקף במסגרת אדומה, כלומר(
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  שמירה על גבי הכונן המקומי 6.1

, הן כדי להמשיך ולערוך אותן אחר כך) hard disk( רשומות על גבי כונן המחשב המקומי ניתן לשמור
מאפשרת שמירה על גבי שמירה על גבי הכונן המקומי הפקודה  .והן מפני שהתקשורת עם השרת נקטעה

שימו לב לכך שבמקרה זה לא יהיה ניתן  לצפות ברשומה בקטלוג הציבורי המקוון . הכונן המקומי
)OPAC(. 
 

 . קיטלוגבתפריטשמירה על גבי הכונן המקומי בחרו בפקודה , כדי לבצע זאת
 

יש  .ניתן להמשיך ולערוך את הרשומה .לא תופיע הודעה על כך שהרשומה נשמרה על גבי הכונן המקומי
 .לשמור את הרשומות שנית כדי שהשינויים שערכתם יישמרו גם הם

 
אם המשתנה  .נים זמן נתוישמירה אוטומטית במרווחיכול לקבוע גם שהמערכת תבצע ” אלף“מתאם 

AutoSaveTimeout בקובץ catalog.ini לא תישמר הרשומה המקומית באופן אוטומטי', אפס'הוגדר כ.  

 שמירת הכול על גבי הכונן המקומי 6.2

כדי  .זמנית-אפשרות שמירה זו מאפשרת שמירה של כל הרשומות הפתוחות על גבי הכונן המקומי בו
  .בתפריט קיטלוג על גבי הכונן המקומי להכושמירת בחרו בפקודה , תלבצע זא

 
 .ניתן להמשיך ולערוך את הרשומות .לא תופיע הודעה על כך שהרשומות נשמרו על גבי הכונן המקומי

 .יש לשמור את הרשומות שנית כדי שהשינויים שערכתם יישמרו גם הם
 

אם המשתנה הוגדר  .אוטומטית במרווח זמן נתוןיכול לקבוע גם שהמערכת תבצע שמירה ” אלף“מתאם 
 .לא תישמר הרשומה המקומית באופן אוטומטי', אפס'כ
  

 שמירה בשרת ועל גבי הכונן המקומי 6.3

בעקבות השמירה תקבל . אופציית שמירה זו מאפשרת לשמור את הרשומה הנוכחית על גבי השרת
שר היא נשמרת על גבי הכונן זה אינו שם הקובץ שהרשומה מקבלת כא. (הרשומה מספר מערכת

 .הרשומה תישמר במקביל גם על גבי הכונן המקומי של המחשב שלך .)המקומי
 

 או לחצו על הצלמית , קיטלוג בתפריט שמירה בשרת ועל גבי הכונן המקומיבחרו בפקודה 
 .Ctrl+Lניתן להשתמש גם במקשי הקיצור  .בשורת הקיטלוג

  
. תקבל הרשומה בפעולה זו מספר מערכת, ומה על גבי השרתאם זו הפעם הראשונה בה נשמרת הרש   

 
  .תתקבל הודעה המבקשת אישור על כך שהרשומה עומדת להיות שמורה על גבי השרת, במקרה זה
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  .המשךלחצו , אם הנכם מעוניינים לשמור אותה על גבי השרת
  

 ית באם אתם רוצים לסגור אתאפשרות זו שימוש .בתיבת דיאלוג זו ניתן גם לשנות את דרגת המקטלג 
.ולהעביר אותה לצורך בדיקה או אישור למקטלגים בדרגה גבוהה יותר, הרשומה למקטלגים בדרגתכם  

.תמלא אותו המערכת באופן אוטומטי בדרגת המקטלג שלכם, אם שדה זה נשאר ריק  
 

  :י השרתהמערכת מציבה מספר כללים לגבי מי שיכול לערוך שינויים ברשומות השמורות על גב
מקטלגים לא יוכלו לערוך שינויים ברשומה שנשמרה על ידי מקטלג המוגדר כבעל  .1

  .דרגת מקטלג גבוהה יותר מהם

, ניתן לכוון את המערכת כך שכאשר שני מקטלגים ישלפו את הרשומה באותו הזמן .2
לא יוכל השני במצב זה לשלוח את , ואחד מהם ישמור את עדכוניו על גבי השרת

תופיע הודעה המדווחת למקטלג השני שהרשומה עודכנה , במקרה כזה .רתעדכוניו לש
ותזהיר אותו , )כולל שם המשתמש וזמן העדכון(בינתיים על ידי משתמש אחר 

יש לקבוע , כדי למנוע עדכון בצורה זו .שהשינויים שערך לא ישמרו על גבי השרת
 בטבלה M-כתוגדר ) 'י משתמש אחר"הרשומה עודכנה ע' (0221שבדיקה מספר 

check_doc_mandatory.  

לאחר סגירת תיבת  (הודעות שבלשונית הצגת פרטים קשוריםניתן להשתמש בלחצן   
כך יוכל . כדי לשלוף את הגרסה המעודכנת של הרשומה) הדיאלוג הנזכרת לעיל  
 .המקטלג השני להוסיף את שינוייו לגרסה המעודכנת ביותר של הרשומה  

למשל (וברת הרשומה תהליך אוטומטי כלשהו על ידי המערכת אם בעת פתיחתה ע, בנוסף
במקום זאת תופיע הודעה על כך  .לא ישמרו השינויים שערך המקטלג על גבי השרת, )מפתוח

הצגת פרטים ניתן  להשתמש בלחצן  במצב זה. שהרשומה עוברת עדכון על ידי המערכת
  . ל הרשומה כדי לשלוף את הגרסה המעודכנת שהודעות שבלשונית קשורים

אם  . של הרשומהOWNניתן לקבוע הרשאות לעדכון רשומות המבוססות על השדה  .3
-ערך לשדה ה-שווההוא ) OWNהרשאת קיטלוג ( של המשתמש OWN-שדה ה
OWNאו אם שדה ה;  של הרשומה-OWN של המשתמש הוא "GLOBAL" ; או אם

את יוכל המשתמש לעדכן , "PUBLIC" של הרשומה הוא OWN-תוכן שדה ה
 ;  של הרשומהOWN של המשתמש זהה לתוכן שדה OWNאם שדה  .הרשומה

  .ניתן למנוע הרשאות עדכון עבור שדות ספציפיים .4
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 הערה

 ).שדות ריקים(התוכן -יימחקו כל השדות חסרי, כאשר הרשומה נשמרת על גבי השרת

 

לאחר סיום בדיקות  .היא בודקת את הרשומה באופן אוטומטי, לפני שהמערכת מעדכנת את מאגר הנתונים
 .תקבלו רשימה של בעיות פוטנציאליות שהתגלו ברשומה, אלו

 

 
 

  :חלון זה מונה שני סוגי שגיאות
בכתב אדום (בעיות שללא פתרונן לא יהיה ניתן לשמור את הרשומה על גבי השרת  •

לא ניתן לשמור את הרשומה אם יש בה שגיאות  מלווה בצלמית של סימן קריאה
  .כדי להמשיך ולערוך את הרשומהביטול הקישו , ה כזהבמקר .אסורות

במקרה שמופיעים סימנים  ).בטקסט ירוק המלווה בצלמית של סימן שאלה(סמנים  •
כדי  .ניתן יהיה לשמור את הרשומה על גבי השרת, הינו פעיל עקיפהולחצן , מסוג זה

  להמשיך כדיביטולאו לחילופין לחצו , עקיפהלחצן לחצו על , לשמור את הרשומה
  .ולערוך את הרשומה

שהופיעו בה ( וכעת תוצגנה הבעיות הפוטנציאליות רתיסגתיבת הדיאלוג  , ביטולאם בחרתם באופציית ה
 .שבחלונית הימנית התחתונההודעות בלשונית ) קודם

  

 פתיחת רשומות קיימות 7

  :יימותקיימות מספר דרכים לפתיחת רשומות ק .ניתן לפתוח רשומות קיימות לצורך עריכה
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  פתיחת רשומה מהכונן המקומי •
   רשומה מן השרתטעינת •

  העברת רשומה קיימת מלשונית החיפוש •

   רשומה אדמיניסטרטיבית מן השרתטעינת •

   רשומת מצאי מן השרתטעינת •

  פתיחת רשומה מהכונן המקומי 7.1

כדי  .שרתניתן לפתוח רשומות השמורות על גבי הכונן המקומי לצורך עריכתן או שמירתן על גבי ה
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, לפתוח רשומה השמורה על גבי הכונן המקומי

כעת תיפתח רשימה  .קיטלוגבתפריט פתיחת רשומה בכונן המקומי בחרו בפקודה  .1
  :הכוללת את הרשומות השמורות בכונן המקומי

 

ג הרשומה שנפתחה תוצ .פתיחהסמנו את הרשומה הרצויה ולחצו , בתיבת דיאלוג זו .2
כעת ניתן לערוך את הרשומה או  ).החלונית הימנית העליונה(בחלונית עורך הקיטלוג 

  ראו(לשמור אותה על גבי השרת 
   .63'  בעמשמירת רשומות או 26  עריכת רשומות

 

 שליפת רשומה מן השרת 7.2

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי לשלוף רשומה השמורה על גבי השרת
הזינו את מספר המערכת של הרשומה המבוקשת לשדה הקלט שבשורת הקיטלוג ולחצו  .1

 :על הצלמית 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 68 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

 

עיינו בפרק (ך עריכה הרשומה תועתק לכונן המקומי שלכם ותוצג בעורך הקיטלוג לצור .2
   ).26'  בעמ עריכת רשומות

  . המלוָוה במספר סידוריNEWהרשומה תקבל באופן זמני שם קובץ המתחיל בקידומת  .3
 

 העברת רשומה קיימת מלשונית החיפוש 7.3

) הנמצא בלשונית הקיטלוג(ל מודול הקיטלוג אל עורך הקיטלוג ניתן להעביר רשומה מלשונית החיפוש ש
 . לצורך עריכה

 
 הנמצא בפורמט קיטלוגלחצו על הלחצן )  שבלשונית החיפושהצגבהיותכם בענף (כדי לבצע פעולה זו 

לאחר שבחרתם את הרשומה המבוקשת ברשימה , לחילופין). שבחלונית הימנית התחתונה(התצוגה המלא 
ניתן לצפות בתצוגה מלאה  . הנמצא שםקיטלוגלחצו על הלחצן , )לונית הימנית העליונהשבח(המקוצרת 

  . שבלשונית החיפושהצגהפונקציה -של הרשומה בחלונית התחתונה בתת
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 .לעריכה נוספת) חלונית ימנית עליונה(הרשומה המבוקשת תועבר כעת לעורך הקיטלוג 
 

 שליפת רשומה אדמיניסטרטיבית מן השרת 7.4

, המקושרת לרשומה הביבליוגרפית הנוכחית) ADM( לשלוף מן השרת רשומה אדמיניסטרטיבית כדי
שבחלונית מנֵהל ") 50"בעלת קוד ספרייה המסתיים במספר (סמנו את ענף הספרייה האדמיניסטרטיבית 

 כעת לחצו לחיצה ימנית על העכבר ובחרו את הפקודה). חלונית שמאלית תחתונה(הרשומות 
הרשומה האדמיניסטרטיבית  . ניהול רשומהבחרו בפקודה זו מתפריט, לחילופין.  רשומהיצירת/טעינת

 ).החלונית הימנית העליונה(תוצג בחלונית עורך הקיטלוג 
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 No record"תופיע ההודעה , אם אין רשומה אדמיניסטרטיבית המקושרת לרשומה הביבליוגרפית
available "ניתן , במקרה כזה .אדמיניסטרטיבית במנֵהל הרשומותבמקביל לענף המייצג את הספרייה ה

, יצירת רשומה/טעינתהפקודה  וזאת באמצעות, ליצור באופן אוטומטי רשומה אדמיניסטרטיבית חדשה
 . ניהול רשומהאו מתפריט , המתבצעת על ידי לחיצה ימנית על העכבר
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 שליפת רשומת מצאי מן השרת 7.5

  : המקושרות לרשומה הביבליוגרפית הנוכחיתקיימות שתי דרכים לשליפת רשומות מצאי

  מנהל הרשומותבאמצעות  •
 . שבחלונית הימנית התחתונהרשומות מצאיבאמצעות הלשונית  •

  

 שליפת רשומת מצאי באמצעות מנהל הרשומות 7.5.1
סמנו את ענף , המקושרת לרשומה הביבליוגרפית הנוכחית) HOL(כדי לשלוף מן השרת רשומת מצאי 

חלונית שמאלית (שבחלונית מנֵהל הרשומות ") 60"ת קוד ספרייה המסתיים במספר בעל(ספריית המצאי 
בחרו , לחילופין. יצירת רשומה/טעינתכעת לחצו לחיצה ימנית על העכבר ובחרו את הפקודה ). תחתונה

 :רשומת המצאי הקשורה תוצג בעורך הקיטלוג בחלונית העליונה .ניהול רשומהבפקודה זו מתפריט 
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 .לעריכה נוספת) החלונית הימנית העליונה (עורך הקיטלוגהחדשה תוצג בחלונית הרשומה 
 

יצירת /טעינהניתן ליצור רשומות מצאי נוספות באמצעות בחירת ענף ספריית המצאי ובחירה בפקודה 
 ).החלונית העליונה(הרשומות החדשות תוצגנה בחלונית עורך הקיטלוג  .רשומה

 
הרי שבעת , Y- הוגדר כcatalog.ini בקובץ [HolOwnTextDefaults]אם דגל ההפעלה תחת סעיף 

  ".הזן פרטי בעלות"יצירת רשומות מצאי באחת השיטות יוצג חלון 
 

 
 

כלומר את הספרייה שאליה היא , תיבת דיאלוג זו מאפשרת לכם להגדיר את בעליה של רשומת המצאי
המידע  .עדכוןלחצו ,  למלא טופס זהלאחר שסיימתם .כאן תוכלו להוסיף הערה, בנוסף לכך .שייכת

  :בפורמט הבא,  של רשומת המצאיOWNשהוספתם יאוחסן אוטומטית בשדה 
 

OWN  $$a[sublibrary code]  
 
     $$n[note] 
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 כדי לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומה על מנת שמירת ברירות מחדלניתן להשתמש בכפתור 

לחצו על הלחצן , די לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומהכ .להוסיף אותם לכל רשומת מצאי חדשה
 .אישור הלחיצה על לפני שמירת ברירות מחדל

 
  .91  בעמוד OWN-שדה הראו בפרק , OWNלפרטים נוספים בעניין שדה 

  

 ת רשומת מצאישליפת רשומת מצאי באמצעות הלשוני 7.5.2
 שבחלונית הימנית רשומות מצאיבאמצעות הלשונית , האחת: ניתן לשלוף רשומות מצאי בשתי דרכים

תפתח , במקרה האחרון. עריכה בתפריט בחירת רשומת מצאיעל ידי הפקודה , הוהשניי, התחתונה
 .באופן אוטומטירשומות מצאי הלשונית 

 

 
 

ת המצאי המקושרות לרשומה הביבליוגרפית המוצגת  מציגה את כל רשומורשומות מצאיהלשונית 
 .לשונית זו מאפשרת לכם לפתוח רשומת מצאי קיימת וגם ליצור רשומת מצאי חדשה .בעורך הקיטלוג

 
הרשומה תישלף מהשרת ותוצג בעורך  .עריכהסמנו אותה ולחצו על , כדי לערוך רשומת מצאי קיימת

  .הקיטלוג לצורך עריכה
כפי  .הרשומה החדשה נוצרת באופן אוטומטי .יצירהלחצו על הלחצן , אי חדשהכדי ליצור רשומת מצ

, Y- הוגדר כcatalog.ini בקובץ [HolOwnTextDefaults]אם דגל ההפעלה תחת סעיף , שצוין לעיל
עיינו , לפרטים נוספים ".הזן פרטי בעלות"הרי שבעת יצירת רשומות מצאי באחת השיטות יוצג חלון 

 .בפרק הקודם
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  .עריכהלחצו על הלחצן , י לערוך את רשומת המצאי החדשהכד
 

 נעילת רשומות 8

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  השפעת נעילת רשומות על משתמשים אחרים •
  ביטול נעילת רשומות  •
  ביטול אוטומטי של נעילת רשומות  •

 .ה שם לפניוהמערכת אינה מאפשרת למקטלג לשמור רשומה על גבי השרת אם מקטלג אחר שמר אות

ניתן גם לנעול רשומה כך שרק השינויים שערכתם אתם יישמרו על גבי , בנוסף לאמצעי הגנה אוטומטי זה
אף אחד אחר לא יוכל לשמור גרסה משלו , במצב זה .וזאת עד אשר תבטלו את נעילת הרשומות, השרת

 .פר מערכתשימו לב לכך שניתן לנעול רק רשומות שיש להן מס .של הרשומה על גבי השרת

, הרשומה תינעל .קיטלוג בתפריט נעילת רשומהבחרו בפקודה , כדי לנעול את הרשומה הנוכחית
ניתן יהיה  אחרי הופעת ההודעה.  תופיע  בשורת הקיטלוג"Locked by current user"וההודעה 

 .להמשיך ולערוך את הרשומה

 

 השפעת נעילת רשומות על משתמשים אחרים 8.1

כאשר  .עדיין יוכלו מקטלגים אחרים לשלוף אותן  מן השרת, אתם נועלים רשומותשימו לב לכך שכאשר 
 :תופיע הודעת הזהרה, מקטלג אחר ישלוף את הרשומה הנעולה מן השרת
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אך לא לשמור את השינויים שערך על גבי השרת בזמן , לערכההמקטלג האחר יוכל לצפות ברשומה ואף 
יופיע גם הטקסט ,  מן השרתףתישלופיע בזמן שהרשומה בנוסף להודעת ההזהרה שת .שהיא נעולה

]Locked by another user  [בשורת הקיטלוג: 

 

 ביטול נעילת רשומות  8.2

נעילת הרשומה  .קיטלוג בתפריט ביטול נעילת רשומהבחרו בפקודה , כדי לבטל את נעילת הרשומה
 .וההודעה לגבי היותה של הרשומה נעולה תיעלם, תתבטל

 
לא יוכל , ת נעילת הרשומה רק לאחר ששמרתם את השינויים שערכתם על גבי השרתאם ביטלתם א

ההסבר לזה נעוץ בתכנון המערכת המבטיח ( .המקטלג האחר לשמור את השינויים שערך על גבי השרת
יחד עם  .)השינויים שהוא ערך לא יישמרו, שאם עדכנתם רשומה בזמן שמקטלג אחר פתח אותה גם הוא

יוכל המקטלג האחר לשמור ,  את נעילת הרשומה ללא שמירת השינויים על גבי השרתאם ביטלתם, זאת
  .את שינוייו על גבי השרת

 ביטול אוטומטי של נעילת רשומות  8.3

אם הפעיל , יחד עם זאת .נעילתן של רשומות מתבטלת אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר על ידי הספרייה
מיון או בדיקה של , וכן תיקון, ון שמירה על גבי השרתכג(המקטלג פונקציות אחרות הקשורות בשרת 

והמקטלג , אם תקופת הנעילה מוגדרת כשעה, לדוגמה . הרשומה נעולה לפרק זמן נוסףרתישא, )רשומות
 הרשומה נעולה לפרק זמן כולל של שעה רתישא, הפעיל את פונקציית תיקון הרשומה לאחר עשרים דקות

 .ועשרים דקות
  

 מחיקת רשומות 9

   : אפשרויות למחיקת רשומותארבעימות קי

  מהכונן המקומי) NEW (מות חדשותורשמחיקת  •
  מחיקת רשומה מהכונן המקומי •
  מחיקת רשומה מהשרת •
 מחיקה מלאה •
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  מהכונן המקומי) NEW(מחיקת קבצים חדשים  9.1

 .מהכונן המקומי" …NEW"אפשרות זו מוחקת את כל הקבצים ששמם מתחיל בקידומת 

ואז שנו , שלפו אותו תחילה מהכונן המקומי, שאינכם מעוניינים למחקו" …NEW"שמו אם קיים קובץ ש
כעת תוצג תיבת דיאלוג  .קיטלוג בתפריט שינוי שם על גבי הכונן המקומיאת שמו באמצעות הפקודה 

 : שבה תוכלו להקליד את שם הקובץ החדש

 

 

הכונן המקומי בשמה החדש ולא הרשומה תשמר על גבי  .אישורהקלידו את שם הקובץ החדש ולחצו 
  .קיטלוג בתפריט NEWמחיקת קבצים חדשים  הפונקציהתימחק כאשר תופעל 

 

כדי  . מהכונן המקומי שלכם…NEW"-כעת תוכלו למחוק את הרשומות ששם הקובץ שלהן מתחיל ב
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, לבצע זאת

כעת תופיע בקשה  .קיטלוגבתפריט  NEWמחיקת קבצים חדשים בחרו בפקודה  .1
 .לאישור הפקודה

 

-כעת תימחקנה כל הרשומות ששם הקובץ שלהן מתחיל ב .כןלחצו על הלחצן  .2
"NEW…מהכונן המקומי שלכם .  

ניתן גם לכוונן את המערכת כך שתמחק באופן אוטומטי מהכונן המקומי את הרשומות החדשות שלא 
ח הזמן הרצוי על ידי המשתנה ניתן להגדיר את מרוו .במרווחי זמן קבועים, עודכנו

DeleteTempDocumentsInterval בקובץ catalog.ini בספריית catalog/tab.  
 

 מחיקת רשומה מהכונן המקומי 9.2

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי למחוק רשומה השמורה על גבי הכונן המקומי

יבת כעת תיפתח ת .קיטלוגבתפריט פתיחת רשומה בכונן המקומי בחרו בפקודה  .1
  :דיאלוג ובה רשימה הכוללת את הרשומות השמורות על גבי הכונן המקומי
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 .כעת תופיע בקשה לאישור פקודת המחיקה .מחיקהבחרו ברשומה הרצויה ולחצו  .2
 .כןלחצו על הלחצן 

 .הרשומה המסומנת תימחק כעת ללא הודעות נוספות

  

 מחיקת רשומה מהשרת 9.3

  : הפעולות הבאעקבו אחר סדר, כדי למחוק רשומה מהשרת

הזינו את מספר המערכת של הרשומה המיועדת למחיקה לשדה הקלט שבשורת  .1
 :הקיטלוג ולחצו על הצלמית 

 

 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 78 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

  .דלגו על השלב הזה אם הרשומה המיועדת למחיקה היא הרשומה הנוכחית

כעת  .עריכה בתפריט מחק שבתפריט המשנה מחיקת רשומה מן השרתבחרו בפקודה  .2
 . פקודת המחיקהתופיע בקשה לאישור

 

אך יימחקו כל , שימו לב לכך שהרשומה עצמה לא תימחק למעשה .כןלחצו על הלחצן  .3
במקביל יוסרו גם כל הקישורים לאינדקסים השונים  .LDRלמעט השדה , שדותיה
 .במערכת

זכרו שיש אתרים שעליהם להודיע לגורמים שעמם הם קשורים על כך שנמחקו  .4
לצורך כך עליהם לשלוח את הרשומה עם  .ג שלהםרשומות ביבליוגרפיות מהקטלו

אי לכך לא ניתן להשתמש  .לגורם הרלוונטי) leaderבשדה (' נמחקה'הסטטוס 
 .יימחקו, leaderלמעט שדה ,  מפני שכל השדותמחיקת רשומה מהשרתבאפשרות 

 המציין שהרשומה נמחקה STA $$aDELETEDניתן להוסיף שדה , עבור אתר כזה
, למרות שהשדות הממופתחים נשארו ברשומה .ל השדות ברשומה זובלא למחוק את כ

כך שלא תתאפשר הצגתה בקטלוג , הקשרים בינם לבין המפתחות השונים נמחקים
  .או בפונקציית החיפוש במודולים השונים) OPAC(הציבורי המקוון 

תבדוק המערכת אם , ניתן לכוון את המערכת כך שכאשר מקטלג ינסה למחוק רשומה
, מינויים, או אם ישנם פריטים, ם קישורים כלשהם מרשומה זו לרשומות אחרותישנ

במידה , בתום הבדיקות הללו .השאלות או הזמנות הקשורים אליה, הזמנות רכש
בשלב זה לא תוכלו למחוק את . יופיע חלון ובו רשימה שלהם, וימצאו קישורים כאלה

  .הרשומה מן השרת
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 בחלונית הודעותורשימת הקישורים תופיע בלשונית , ון ייסגרהחל. ביטוללחצו , במקרה כזה
 .הימנית התחתונה
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ניתן , כדי לצפות ברשומות האדמיניסטרטיביות וברשומות המצאי הקשורות לרשומה זו
 .הצגת פרטים קשוריםלהשתמש בלחצן 

 אם תבדוק המערכת, ניתן לכוונן את המערכת כך שאם תנסו למחוק רשומת זהויות, בנוסף לזה
בתום הבדיקות  אם.ישנן רשומות ביבליוגרפיות המקושרות לכותרות שברשומת הזהויות הזו

יופיע חלון ובו , הללו ימצאו רשומות ביבליוגרפיות המקושרות לכותרות שברשומת הזהויות
אם יהיו קיימות רשומות ביבליוגרפיות נוספות המקושרות ; רשימה של עד שלוש רשומות כאלו

  .תופיע הודעה על כך, מת הזהויותלכותרות שברשו

 מחיקה מלאה 9.4

). חלונית שמאלית תחתונה (מנהל הרשומותניתן למחוק רשומות ביבליוגרפיות מן השרת באמצעות 
בחרו באותה פקודה , לחילופין. ניהול רשומה מהתפריט מחיקה מלאהבחרו בפקודה , במקרה זה

הענף שלו קוד ספרייה  (במנהל הרשומות באמצעות לחיצה ימנית על העכבר על הענף הביבליוגרפי
 "):01"המסתיים במספר 
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  :כעת תופיע בקשה לאישור פקודת המחיקה
 

 
אלא גם כל הרשומות , שימו לב לכך שבזמן מחיקה כוללת תימחק לא רק הרשומה הביבליוגרפית

כאשר מקטלג ניתן לכוון את המערכת כך ש, בדומה לאפשרות המחיקה מהשרת .המקושרות אליה ימחקו
תבדוק המערכת אם ישנם קישורים כלשהם מרשומה זו אל רשומות , ינסה למחוק רשומה בשיטה זו

בתום הבדיקות  .השאלות או הזמנות הקשורים אליה, הזמנות רכש, מינויים, או אם ישנם פריטים, אחרות
לא תוכלו , ון המערכתייתכן  שבשל כוונ, יופיע חלון ובו רשימה שלהם, אם ימצאו קישורים כאלה, הללו

 .למחוק בשלב זה את הרשומה מן השרת
במהלך הפעלת שירות , בין אם נעשה הדבר במודול הקיטלוג, כל אימת שרשומה כלשהי נמחקת לחלוטין

 :יהיו הכללים הבאים בתוקף, י תוכנית אחרת"אצווה כלשהו או ע

 .CAT- וLDR ,DEL ,FMT ,SYS ,005: השדות הבאים יישמרו תמיד 1
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  .0- שונה מtab100- בUNION-LIBRARY יישמר אם ערך המשתנה SID שדה 2

  .Yשערכו הוא , a$, שדה בודד- עם תתDELלרשומה יתוסף שדה  3

 . יופעל על הרשומהtab_fix בטבלה DELהסעיף  4

 שדות מיוחדים 10

  :”אלף”פרק זה דן בשדות המיוחדים ובשדות הספציפיים ל
  856 שדה -קישורים חיצוניים  •
  LKR-שדה ה •

  OWN-שדה ה •

  852 שדה –מיקום  •

  עת- שדות לקביעת לוח מועדי פרסום של כתבי– 853X- ו853 •

  מיקומו הקבוע של פריט  – Z30שדה  •

   סטטוס פריט  – STAשדה  •
 

  856 שדה -קישורים חיצוניים  10.1

קישור חיצוני  . כולל מידע המאפשר גישה למקורות אלקטרוניים חיצוניים הקשורים לרשומה856שדה 
 .HTTPיכול להתבצע לכל מחשב המקושר באמצעות פרוטוקול 

  :ליצירת הקישור” אלף“ שבהם משתמשת 856השדות של שדה -להלן רשימת תתי

 תיאור שדה-תת

a   שם המחשב המארח)Host) ( כתובתIP עבור קבצים שאינם נמצאים על גבי המחשב 
  )www.scj.albany.edu, לדוגמה .המקומי

d   נתיב)path ( או ספרייה)directory) ( מכיל את הנתיב ואת סדרת השמות של הספריות ושל
   ).הספריות שבהן מאוחסן הקובץ-תת

f ספרייה המצוינות בתת-תת/מכיל את שם הקובץ כפי שהוא מופיע בספרייה( שם הקובץ-
 ).d$השדה 

p   שם היציאה)port) (גבי עבור קבצים שאינם נמצאים על, בצירוף שם המחשב המארח 
  ".80"ברירת המחדל היא , אם לא מצוינת יציאה ספציפית כלשהי ).המחשב המקומי

u  כתובת האינטרנט)URI - Uniform Resource Identifier.( השדה -אם נוכח תת$u ,
  .p, $f, $d, $a$השדות -את המידע המאוחסן בתתי' ידרוס'המידע שבתוכו 

 

  .u$השדה - והן את תת856הן את השדה ניתן לשכפל , שימו לב שאם יש צורך בכך

  : הם856בשדה ” אלף”השדות הייחודיים ל-תתי
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 תיאור שדה-תת

תוצג , )OPAC( באמצעות הקטלוג הציבורי המקוון 856כאשר נפתח קישור חיצוני משדה  4
 .לא תוצג הודעה זו, 856 לשדה $4השדה -אם מוסיפים את תת .הודעה בעניין זכויות יוצרים

 
, Y- הוגדר כwww_server.conf בקובץ show_copyrightsב לכך שאם הדגל שימו ל

, N-אם הדגל הוגדר כ . נוכח או לא$4השדה -בין אם תת, תוצג הודעת זכויות היוצרים תמיד
  .$4השדה -גם אם הרשומות אינן מכילות את תת, לא תוצג הודעת זכויות היוצרים

עבור קבצי " HTML ,"docעבור קבצי " htm", למשל(תוכנית /קוד המציין את סוג המסמך 9
השדה -אם תת .השדה הזה נחוץ להצגה נכונה של הקישור בלשונית החיפוש-תת ).'וורד וכו

  ".htm"תהיה ברירת המחדל ,  לא נמצא$9
 

 u$השדה -אפשר להשתמש בתת. 856גם בשדות אחרים מלבד ) URL(ניתן להכניס כתובות אינטרנט 
  :MARC גם בשדות הבאים של

 :ברשומות ביבליוגרפיות
 

505 (Formatted Contents Note)  
506 (Restrictions on Access Note)  
514 (Data Quality Note)  
520 (Summary, Etc.)  
530 (Additional Physical Form Available Note)  
540 (Terms Governing the Use and Reproduction Note)  
545 (Biographical or Historical Data)  
552 (Entity and Attribute Information Note)  
555 (Cumulative Index/Finding Aids Note)  
563 (Binding Information)  
583 (Action Note)  
  

 
 :ברשומות זהויות

 
670 (Source Data Found)  
678 (Biographical or historical data)  

 
 הגדרת היישום

עבור אפשרות  .על הספרייה להגדיר את היישום שבאמצעותו ייפתחו המסמך או התוכנית, בנוסף לכך
 .ALEPHCOM/TAB תחת ספריית ALEPHCOM.INIייעשה הדבר בקובץ , החיפוש) לשונית(

 .[External]הסעיף הרלוונטי בקובץ זה הוא 
 

 LKR-שדה ה 10.2

" ספריות"רשומות ובתוך סוגים שונים של מאחסנת נתונים בתוך סוגים שונים של ” אלף“מערכת 
תכלול ספרייה ביבליוגרפית לאחסון הנתונים ” אלף“התקנה טיפוסית של , לדוגמה ).מאגרי נתונים(

 .וספרייה אדמיניסטרטיבית לשמירת הנתונים האדמיניסטרטיביים, הביבליוגרפיים

-שדה ה .המצויות במערכתהמראה הכולל של רשומה כלשהי תלוי בקישורים שבין הרשומות השונות 
LKR המיועד ליצירת הקישורים הללו” אלף“ הוא שדה. 
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קישורים לפריטים של רשומה , למשל(יכולים להיות כאלה שנוצרו על ידי המערכת ” אלף”הקישורים ב
או , קישורים בין שתי רשומות ביבליוגרפיות, למשל(או כאלה שנוצרו על ידי המשתמש , )ביבליוגרפית
  ).ביבליוגרפית לבין פריטים המשויכים לרשומה ביבליוגרפית אחרתבין רשומה 

 קישורים הנוצרים על ידי המערכת
כאשר המקטלג יוצר רשומת מצאי או רשומה אדמיניסטרטיבית עבור רשומה ביבליוגרפית כלשהי בעורך 

 . באופן אוטומטיLKR-הרשומה החדשה תכלול את שדה ה, הקיטלוג

 LKR- של שדה הa$השדה -שימו לב לכך שתת .רשומה אדמיניסטרטיבית בLKRלהלן דוגמה של שדה 
 כולל את מספר המערכת של b$השדה -ושתת, "ADM"ברשומה האדמיניסטרטיבית כולל את הקוד 

 .הרשומה הביבליוגרפית המקושרת אליה

 

 

  ".HOL" יכלול את הקוד מצאי ברשומת LKR- של שדה הa$השדה -תת, באותו אופן

  צרים על ידי המשתמשקישורים הנו
כדוגמה לכך .  ליצירת קישורים בין רשומה ביבליוגרפית אחת למשנתהLKR-ניתן להשתמש בשדה ה

 .עת לכותר הקודם שלו-או את הקישור שבין הכותר החדש של כתב, אפשר להביא קישורים אנליטיים
מוצגים , ישורים הללו כדי ליצור את הקLKR-והערכים שיש להכניס לרשומת ה, סוגי הקישורים השונים

 רק ברשומה ביבליוגרפית אחת מבין LKR-שימו לב לכך שיש לקטלג את רשומת ה .בטבלה להלן
  .המערכת תייצר באופן אוטומטי את צידו השני של הקישור; השתיים

 תיאור שדה-תת

 שימוש ערך

UP שור רשומה יכולה להכיל רק קי .קישור כלפי מעלה לרשומה ביבליוגרפית אחרת
הקישור כלפי מטה בכיוון הנגדי ייווצר ברשומה האחרת באופן  .אחד מסוג זה

  .אוטומטי

DN רשומה יכולה להכיל יותר מקישור  .קישור כלפי מטה לרשומה ביבליוגרפית אחרת
 ברשומה האחרת באופן רייווצ מעלה בכיוון הנגדי יהקישור כלפ .אחד מסוג זה

  .אוטומטי

a  

PAR הקישור המקבילי בכיוון הנגדי  .רשומה ביבליוגרפית אחת לאחרתקישור מקבילי מ
  . ברשומה האחרת באופן אוטומטייוצר
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ANA  הקישור האנליטי יוצר קישורים הן מסוגITM והן מסוג UPו -DN.  במילים
. הוא יוצר הן קישור בין שתי רשומות ביבליוגרפיות והן קישור לפריטים, אחרות

 בסוג קישור כזה מכיל את מספר המערכת של b$השדה -שימו לב לכך שתת
בניגוד למה שקורה (הרשומה הביבליוגרפית אליה מקושרת הרשומה הנוכחית 

  )ITMבקישור מסוג 

ITM  קישור מסוגITM מקשר בין רשומה ביבליוגרפית לבין פריטים השייכים לרשומה 
 y, $v, $p, $i$השדות -בסוג הקישור הזה יש להשתמש בתתי .ביבליוגרפית אחרת
  .לצורך סינון פריטים

 
 מכיל את מספר המערכת b$השדה -תת, שימו לב לכך שבסוג קישור כזה

  ).ולא את מספר המערכת הביבליוגרפי) (ADM (האדמיניסטרטיבי

b   רשומת היעד(מספר המערכת של הרשומה המקושרת(  

i   עת-בכתבי(קישור למספר גיליון(  

k  עמודים  

l  בה שמורה רשומת היעדהספרייה   

m  הערה לקישורים כלפי מטה  

n  הערה לקישורים כלפי מעלה  

p   עת-בכתבי(קישור למספר חלק(  

r   קישור לקוד שדהMARC  

s   יכול להיות מורכב מספרות ומאותיות(סוג המיון(  

v   עת-בכתבי(קישור למספר כרך(  

y   עת-בכתבי(קישור לשנה(  
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 בכיוון מעלה ומטהקישורים 
, הקישור הנגדי . לרשומה אחרתLKR-מקשר את הרשומה שבה שוכן שדה ה) DN(הקישור כלפי מטה 

 .LKR-מהרשומה האחרת בחזרה לרשומה שבה שוכן שדה ה,  באופן אוטומטייוצר, כלפי מעלה

, דיהקישור הנג . לרשומה אחרתLKR-מקשר את הרשומה שבה שוכן שדה ה) UP(הקישור כלפי מעלה 
 .LKR-מהרשומה האחרת בחזרה לרשומה שבה שוכן שדה ה,  באופן אוטומטייוצר, כלפי מטה

 ברשומה הנחשבת  LKR-מקובל לקטלג את שדה ה, מטה/שימו לב לכך שכדי ליצור קשרים כלפי מעלה
 ").תחתונה" שיכוון לרשומה הנחשבת לDN-לקטלג ברשומה זו את שדה ה, כלומר(בקשר " עליונה"

 :DNמה לקשר מסוג להלן דוג

 

 

להלן מוצגות הרשומות  . מאפשר גישה מרשומה אחת לרשומה אחרתLKRהקישור באמצעות שדות 
 ):OPAC(שהוזכרו בדוגמה לעיל כפי שהן נראות בקטלוג הציבורי המקוון 
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 קישורים מקביליים
 .מקשר בין שתי רשומות מקבילות) PAR(הקישור המקבילי 

 :PARלהלן דוגמה לקשר מסוג 
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 :במסכי החיפוש במודולים השונים תוצגנה הרשומות כדלהלן

 

 קישורים לפריטים 
 . מקשר בין רשומה ביבליוגרפית לבין פריטים המשויכים לרשומה ביבליוגרפית אחרתITMקישור מסוג 

  הוא הכרך הראשון בסדרהCivilizations of the Americas, בדוגמה זו. ITMלהלן דוגמה לקשר מסוג 
The History of the World.  הפריטים של כל כרכי הסדרה מנוהלים ברמה הביבליוגרפית תחת

 .The History of the Worldהרשומה 
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-שימו לב לכך שתת, בנוסף .אין פריטים כלל בדוגמה לעיל ניתן לראות במנֵהל הרשומות שלרשומה 
קושרת לרשומה הביבליוגרפית המהאדמיניסטרטיבית  מכיל את מספר המערכת של הרשומה b$השדה 

The History of the World ,השדה -ושתת$v) במילים אחרות .משמש כמסנן עבור הפריטים) כרך ,
יש חמישה פריטים  The History of the Worldלרשומה הביבליוגרפית , כפי שנראה בדוגמה שלהלן

 מקושרת לרשומה" 1"ערך מכיל את ה) v$(הרשומה שמסנן הפריטים שלה , מתוכם. המקושרים אליה
 .) בסדרה1שהיא כרך ( Civilizations of the Americasהביבליוגרפית 

 

 

 :בקטלוג הציבורי המקווןCivilizations of the Americas כך תיראה הרשומה 
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  קישורים אנליטיים
ישור ק . מקשר בין שתי רשומות ביבליוגרפית לבין הפריטים המשויכים לאחת מהןANAקישור מסוג 

  .DN- וUP והן מסוג ITMאנליטי יוצר קישורים הן מסוג 
 

 הוא הכרך הראשון Civilizations of the Americas, בדוגמה זו :ANAלהלן דוגמה לקשר מסוג 
הפריטים של כל כרכי הסדרה מנוהלים ברמה הביבליוגרפית תחת  .The History of the Worldבסדרה 

 .The History of the Worldהרשומה 
 

 
 

 The History of the Worldבדוגמה לעיל ניתן לראות במנֵהל הרשומות שלרשומה הביבליוגרפית 
 מכיל את מספר המערכת של הרשומה b$השדה -שימו לב לכך שתת, בנוסף .עצמה אין פריטים כלל

 v$השדה -ושתת, The History of the Worldהמקושרת לרשומה הביבליוגרפית הביבליוגרפית 
 ושל The History of the Worldלהלן התצוגה של  .משמש כמסנן עבור הפריטים) רךכ(

Civilizations of the Americasבקטלוג הציבורי המקוון : 
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 .חייבים להיות מוקלדים באות רישית) סוג הקישור (a$השדה -שימו לב לכך שהערכים בתת
  

 .LKRמספר המערכת ושל קוד הספרייה בשדה ניתן לכוונן את המערכת כך שתבדוק את תקפותם של 
 . בהגדרות הבדיקה הסטנדרטיותcheck_doc_lkrיש לכלול את התוכנית , כדי לעשות כן

 

 OWN-שדה ה 10.3

  :שניתן להשתמש בו במספר דרכים” אלף” הוא שדה ייחודי לOWN-שדה ה

  MARCהגבלת הגישה לכל סוגי רשומות  •

  ; הרשומהשל" בעליה"לצורך הגדרת , ברשומות מצאי •

 רשומות מצאילצורך סינון תצוגה של רשומות מצאי במנהל הרשומות ובלשונית  •
  .בחלונית הימנית התחתונה

  לצורך הגבלת גישה לרשומותOWNהשימוש בשדה  10.3.1
-  וMARC) BIB ,HOL ,ADM לצורך הגבלת הגישה לכל סוגי רשומות OWNניתן להשתמש בשדה 

AUT.( ות ה/וזאת בהתאם לתכולת שדה,  לרשומההמשתמש ייבדק לצורך אישור גישה-OWNשבה  . 

לחיצה ימנית על צלמית המפתח בפינת המסך  (זכויות סגלבקרת הגישה מוגדרת באמצעות הפונקציה 
 כדי לשנות את שינוי משתמש או על משתמש חדש לחצו על הרשאות סגל בחלון ). התחתונה הימנית

היה להגדיר את המשתמש מבחינת זכויות גישה  ניתן ישייפתחבחלון . פרטי הגישה של המשתמש
 .יש לבחור מתוך הרשימה באמצעות לחיצה על הלחצן שמשמאל לשדה :לרשומות בשני פרמטרים שונים

  : על ידי הקצאת הערכים הבאים למקטלגהרשאותי פונקציית "הרשאות הגישה נקבעות ע

 המשתמש  ברשומות חדשות שנוצרו על ידיOWN-ערך ברירת המחדל של שדה ה .1
  OWN(; OWN ID)קיטלוג זיהוי השדה (
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 של הרשומות אליהן ניגש המשתמש OWN-ערך ברירת המחדל שייבדק כנגד שדות ה .2
להלן דוגמה  .OWN.( OWN Permission)קיטלוג הרשאת השדה (לצורך עדכון 

 :ALEPH שהוגדרו עבור המשתמש OWNלערכי 

  

   OWN הרשאתזיהוי
להלן  . ברשומות חדשותOWNר את ערך ברירת המחדל עבור שדות מגדי  OWN הרשאתזיהויהשדה 

 :PUBLICדוגמה לרשומה שקוטלגה על ידי המשתמש 

 

 

  .fix_doc_own_1י תוכנית התיקון " מתווסף לרשומה באופן אוטומטי עOWN-שדה ה

  OWNקיטלוג הרשאת



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 93 of 134 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Cataloging 
Last Update: June 30, 2007 

 של OWN-שדות הוייבדק כנגד ,  מוגדר כברירת מחדל עבור המקטלג OWNקיטלוג הרשאת השדה 
 .הרשומות שאותן יפתח המקטלג

 OWN- של המקטלג שווה לערך הנמצא באחד משדות ה OWNקיטלוג הרשאת כאשר ערך השדה 
 של המקטלג שווה לכל שדות OWNהרשאת  .תינתן לו הרשאה לעדכן אותה, המקוטלגים ברשומה

OWNברשומה . 

 :תופיע ההודעה הבאה, כאשר אין למשתמש הרשאה לעדכון רשומה שנשלפה מהשרת

 

 

 :תופיע ההודעה הבאה, כאשר משתמש ללא הרשאת עדכון מנסה לעדכן את הרשומה

 

 

 של המשתמש מבוססים על אלה של מיופה OWNיהיו ערכי , אם מוגדר מיופה כוח עבור המשתמש
 .הכוח

   .OWNשימו לב לכך שהספרייה יכולה להועיד למקטלג מספר ערכים שונים של 

 

  לצורך הגדרת בעלות על רשומות מצאיOWNדה השימוש בש 10.3.2
, במילים אחרות, או,  ברשומות מצאי כדי להגדיר את בעליה של הרשומהOWNניתן להשתמש בשדה 

 .את הספרייה שאליה היא שייכת
 

הרי שבעת , Y- הוגדר כcatalog.ini בקובץ [HolOwnTextDefaults]אם דגל ההפעלה תחת סעיף 
  ".הזן פרטי בעלות" השיטות יוצג חלון יצירת רשומות מצאי באחת
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כלומר את הספרייה שאליה היא , תיבת דיאלוג זו מאפשרת לכם להגדיר את בעליה של רשומת המצאי
המידע  .אישורלחצו , לאחר שסיימתם למלא את תיבת הדיאלוג .ניתן להוסיף כאן גם הערה .שייכת

 :בפורמט הבא, אי של רשומת המצOWNשהוספתם יאוחסן אוטומטית בשדה 
 

OWN  $$a[sublibrary code]  
     $$n[note]  
 

וזאת על מנת ,  כדי לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומהשמירת ברירות מחדלניתן להשתמש בלחצן 
לחצו על הלחצן , כדי לשמור את הנתונים לגבי בעלי הרשומה .להוסיף אותם לכל רשומת מצאי חדשה

 .אישור הלחיצה על לפני שמירת ברירות מחדל
  

  852 –שדה המיקום  10.4

 . ברשומות מצאי מיועד למידע מפורט בדבר מיקומם הפיזי של פריטים852שדה 

 ניתן(.הספרייה יכולה להגדיר האם רשומת המצאי תהיה הרשומה העיקרית למידע בדבר מיקום פריטים
אזי , Yה הוא ערך המשתנאם  ).X852-ITEM-OVERRIDEבמשתנה , tab100לעשות כן בטבלה 

 ברשומת 852 משדה חשיילקהמידע המופיע ברשומות הפריטים בדבר המיקום יוחלף תמיד במידע 
   .החלפה זו לא תתרחש אם הוגדר הפריט ככזה הנמצא במיקום זמני .המצאי

  :המידע הבא המצוי בפריטים יוחלף באופן הבא

  ;852 שבשדה b$השדה - תוחלף בתוכן תת–ספריית הפריט  •

  ;852 שבשדה c$השדה - יוחלף בתוכן תת–הפריט אוסף  •

  ;852 יוחלף באינדיקטור הראשון שבשדה –סוג מספר המדף של הפריט  •

 שבשדה m, $l, $k, $j, $i, $h$השדות - יוחלף בתוכן תת–מספר המדף של הפריט  •
852;  

שדה זה מכיל מספר -אם תת (t$השדה - יוחלף בתוכן תת–מספר העותק של הפריט  •
  ).ולא טווח של מספרי עותקים, חדעותק א

במקרה שנוצרת רשומת מצאי בהתבסס על נתונים הנמצאים ברשומת פריט או ברשומת מינוי , בנוסף
אם הרשומה הביבליוגרפית  .בצורה אוטומטית) אוסף (c$-ו) ספרייה (b$השדות -ייווצרו תתי, עת-לכתב

אזי המערכת תיצור בצורה אוטומטית , מדףאליה מקושרת רשומת המצאי כבר מכילה מידע בדבר מספר ה
 ).רכיב הפריט (i$-ו) רכיב המיון במספר המדף (h$השדות -גם את תתי
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ות את ברירת יכולים נתוני מספר המדף השמורים ברשומה הביבליוגרפית להו, בהתאם להחלטת הספרייה
 .)CREATE-852-HOLבמשתנה , tab100ניתן לעשות כן באמצעות טבלה . (852המחדל עבור השדה 

   ):החשיבות היא לפי סדר יורד(נתונים אלה לקוחים מהשדות הבאים ברשומה הביבליוגרפית 
 

"099##"  
"098##"  
"090##"  
"092##"  
"096##"  
"050##"  
"055##"  
"060##"  
"070##"  
"082##"  
"086##"  

- וך תת לתa$השדה -יועתק תת, "099##"או , "098##"או , "086##"עבור השדות  •
  .852 בשדה h$השדה 

 b$השדה -ותת, h$השדה - לתוך תתa$השדה -יועתק תת, עבור כל השדות האחרים •
  . 852 בשדה i$השדה -יועתק לתוך תת

 852יהיה ערך האינדיקטור הראשון של השדה , "090##"- ו"050##"עבור השדות  •
"0."  

  ".1"ון יהיה ערך האינדיקטור הראש, "092##"- ו"082##"עבור השדות  •

  ".2"יהיה ערך האינדיקטור הראשון , "096##"- ו"060##"עבור השדות  •

  ".8"יהיה ערך האינדיקטור הראשון , "099##"- ו"098##"עבור השדות  •

  ".7"יהיה ערך האינדיקטור הראשון , "070##"- ו"055##"עבור השדות  •

אחרת הוא , "3" יהיה 852אזי האינדיקטור הראשון בשדה , "0" הוא "086##"בשדה  •
 ".8"יהיה 

• For "086##" if the first indicator of the field is 0, then the first 
indicator of the new 852 field is set to 3, otherwise the first indicator of 
the field is set to 8. 

 

  

 לצורך קביעת לוח מועדי 853X/854X/855X- ו853/4/5השדות  10.5
 עת-של כתביהפרסום 

משמשים לקביעת לוח מועדי הפרסום   ברשומת המצאי853X/854X/855X השדותו 853/4/5 השדות 
מידע מפורט בעניין זה ניתן למצוא  .העת וליצירת רשומות פריטים עבור גיליונות אלה-של גיליונות כתב

  .עת-במדריך למשתמש של כתבי
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   מיקומו הקבוע של פריט – Z30שדה  10.6

 של Z30נשמרים הנתונים המקוריים בשדה , ים שינויים זמניים בנתוניו של פריט כלשהוכאשר מתבצע
הנתונים המקוריים ישמרו בצורה אוטומטית על ידי המערכת  ).ADM(הרשומה האדמיניסטרטיבית 
תשתמש המערכת בנתונים , שחזר נתוני פריטאם תשתמשו בפונקציה  .כאשר נתוני הפריט ישתנו

 . כדי לשחזר את הנתונים המקורייםZ30השמורים בשדה 
 

 : של הרשומה האדמיניסטרטיביתZ30להלן מבנה השדה 
 

   מספר סידורי של הפריט– $1
   ספרייה- $2
   אוסף- $3
   מספר מדף– $4
   מעמד פריט– $5
   שלב טיפול בפריט– $6
    מספר מדף שני$7
   סוג החומר– $8
   מיקום זמני– $9

    סטטוס פריט – STAשדה  10.7

תוכלו להוסיף את , לדוגמה .המכיל מידע לגבי סטטוס הרשומה” אלף” הוא שדה ייחודי לSTAהשדה 
  : לרשומות זמניותSTAהשדה 

 
STA $$aPROVISIONAL  

 
 .ולשלוף רשומות המכילות אותו לצורך עיבוד נוסף בהמשך, ניתן למפֵתַח שדה זה

 
קיימות שתי אפשרויות ,  עם זאת.כי הספרייההוא שדה טקסט חופשי שניתן להתאימו לצור STA-שדה ה

   :למילוי השדה שנקבעו במערכת מראש
  
 

STA $$aDELETED  
STA $$aSUPPRESSED 

 
 כדי לסמן a$השדה - בתתDELETEDמראש - ובו הטקסט הקבועSTA-ניתן להוסיף את שדה ה

שומה מן השרת מחיקת רכאשר מוחקים רשומה תוך שימוש בפקודה  .רשומות שנמחקו ממאגר הנתונים
מבלי כדי לציין שהרשומה נמחקה  .LDR-יימחקו כל השדות ברשומה מלבד שדה ה, קיטלוגבתפריט 

למרות שהשדות  . STA $$aDELETEDניתן להוסיף לרשומה את השדה , למחוק את השדות שבה
 כך שלא תתאפשר שליפה, הקשרים בינם לבין המפתחות השונים נמחקים, הממופתחים נשארו ברשומה

 .או בפונקציית החיפוש במודולים השונים) OPAC(של הרשומה בקטלוג הציבורי המקוון 
 

 כדי STA- של שדה הa$השדה - בתתSUPPRESSEDמראש -ניתן להוסיף לרשומה את הטקסט הקבוע
כדי  .אפשרות זו אינה מונעת את מפתוח השדות ברשומה .למנוע את הצפייה בה בקטלוג הציבורי המקוון

יש להגדיר בסיס חיפוש לוגי שבו לא תוצגנה רשומות שבהן , בור הקוראים לצפות ברשומהלמנוע מצי
  .STA $$aSUPPRESSEDמופיע השדה 

 
המוסיפות מידע מרשומת מצאי לתצוגת הרשומה , )expand(תצוגה -תוכניות להרחבת, לדוגמה

  .STA $$aSUPPRESSEDתדלגנה על רשומות מצאי שבהן מופיע השדה , הביבליוגרפית
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 יצירת תבניות 11

  :קיימים שני סוגים של תבניות .מראש-ניתן ליצור רשומות חדשות בעזרת תבניות קיטלוג מוגדרות
  )אלו השמורות על גבי הכונן המקומי(תבניות מקומיות  •
  .ספרייה השמורות על גבי השרת-תבניות תלויות •

 )אלו השמורות על גבי הכונן המקומי(תבניות מקומיות  11.1

כדי ליצור תבניות  .ור תבניות קיטלוג המתבססות על הרשומה הנוכחית שבעורך הקיטלוגניתן ליצ
תיבת הדיאלוג הבאה תוצג בכדי  .קיטלוגבתפריט יצירת תבנית בכונן המקומי בחרו בפקודה , מקומיות

 : שתוכלו למלא את שמה של התבנית החדשה
 

 
 

התבנית החדשה  . חדשה על גבי הכונן המקומיכעת תקבלו הודעה על כך שנוצרה תבנית .אישורלחצו על 
שימו  .)קיטלוג בתפריט פתיחת תבניתשניתן לצפות בה באמצעות הפקודה (תישמר ברשימת התבניות 

 .לב לכך שהתבנית החדשה תהיה זמינה רק עבור אלה המשתמשים במחשב שבו היא נוצרה
 

, כדי למחוק תבנית מקומית .ומי בכונן המקCatalog/Templatesתבניות מקומיות נשמרות בתיקיה 
  .חפשו אותה בתיקיה זו ומחקו את הקובץ שבו היא שמורה

 

 .ספרייה השמורות על גבי השרת-תבניות תלויות 11.2

כשתפתחו תבנית במודול  .תבניות אלה תישמרנה על גבי השרת .ספרייה-ניתן להגדיר תבניות תלויות
שימת התבניות גם תבניות מספריית הבית שאליה בנוסף לתבניות המקומיות יופיעו בחלון ר, הקיטלוג

תוצגנה רק התבניות שהוגדרו עבור , אם התחברתם לספרייה הביבליוגרפית, לדוגמה .אתם מחוברים
כל  .תוצגנה רק התבניות שהוגדרו עבורה, אם התחברתם לספריית הזהויות, ובמקביל .ספרייה זו

 ".אלף"יות המוגדרות עבורה על ידי מתאם המשתמשים המחוברים לספרייה יוכלו לעבוד עם התבנ
 

  יבוא רשומות 12

השתמשו , כדי לבצע זאת .ולייבאן לתוך המערכת, ”אלף“ניתן להמיר רשומות חיצוניות לפורמט 
 ):חלונית שמאלית עליונה( בלשונית הקיטלוג ייבוא רשומותבפונקציית ייבוא הרשומות הנמצאת בענף 

 : שבלשונית הקיטלוגייבוא רשומותף הבחירה באפשרות זו נעשית מתוך הענ
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   :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי להמיר רשומות חיצוניות ולייבאן

 קובץ קלטתחילה הזינו את שם הקובץ שאותו אתם מעוניינים להמיר לתוך השדה  .1
לחצו על הצלמית שמשמאל לשדה כדי לחפש , או לחילופין, בחלונית הימנית העליונה

  :פתיחת קובץ קלטדיאלוג את הקובץ בתיבת ה

  

ולחצו על הלחצן , תהליך המרהבחרו בתוכנית ההמרה הרצויה מתוך התפריט הנפתח  .2
 :”אלף“כעת יוצר קובץ חדש ובו הרשומות שהומרו לפורמט  .המרה
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  .קלט הנמצא משמאל לאזור הפלטשם הקובץ יוצג באזור ה

 
אם תסמנו ברשימה זו את אחת  .מות שהומרותוצג בחלונית הימנית העליונה גם רשימת הרשו, במקביל

 .יופיע תוכנה בחלונית הימנית התחתונה, הרשומות שהומרו
  

ן ברשימה ולחצו על /סמנו אותה, לאחר תהליך ההמרה) או יותר(אם ברצונכם לערוך את אחת הרשומות 
.עריכההלחצן  .ג בלשונית הקיטלועריכת רשומותהמערכת תעבור כעת באופן אוטומטי לענף   עותק של  

.וצג בעורך הקיטלוג כשהוא מוכן לעריכהתהרשומה שהומרה   
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 בשילוב עם סמן Shift או Ctrlזמנית וזאת על ידי שימוש במקשים -ניתן לבחור ביותר מרשומה אחת בו
לאחר  .תישאר החלונית הימנית התחתונה ריקה, אם מסומנת ברשימה יותר מרשומה אחת .העכבר

  .תעביר המערכת את הרשומות המסומנות לעורך הקיטלוג לצורך עריכה, יכהערשתלחצו על הלחצן 
 

תוכלו לערוך אותן מאוחר יותר כאשר תחזרו לענף , אם אין ברצונכם לערוך מיד את הרשומות שהומרו
 .הסרהאלא אם כן נלחץ הלחצן , הרשומות שהומרו תשמרנה על גבי הכונן המקומי .ייבוא רשומות

 : קבצים המכילים רשומות שעברו המרהבדוגמה שלהלן שלשה
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כדי למחוק  .פלטעליכם לבחור בקובץ הרצוי מתוך אזור ה, כדי לצפות ברשומות הנכללות באחד הקבצים
 .הסרהלחצו על , קובץ מהרשימה

 

  על-עץ מבט 13

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
 

  תצוגת מסך מלא •
  תצוגת מצב עורך חצוי •

, לדוגמה .ומות המקושרות לרשומה הביבליוגרפית הנוכחית שבעורך הקיטלוגעל מציג את הרש-עץ מבט
ההשאלות , ההזמנות, וכן הפריטים, הרשומות האדמיניסטרטיביות, על מוצגות רשומות המצאי-בעץ מבט

 .המידע מוצג בצורת עץ נתונים .והמינויים המקושרים לרשומה הביבליוגרפית
 

 ADM המוצגות בעץ על פי ספריית HOL- וADMיות יסוננו ספר, ADMספריות -בסביבה רבת
 ADMאם המשתמש המחובר כרגע הוקצה לספריית , לדוגמה .שהוקצתה למשתמש המחובר כעת

ABC50 ,הרי שספריית ה-ADM המוצגת בעץ תהיה ABC50. על -אם המשתמש המחובר הוא משתמש
הרי , )נהל הפרויקט שלכםפרטים נוספים ממ (ADMIN הוקצה לו הקוד ספריית המשתמשולכן בשדה 

 . יופיעו בתצוגהBIB המקושרות לספריית ADMשכל ספריות 
 

, קיטלוגבתפריט על -עץ מבטשלפו אותה ובחרו בפקודה , על של רשומה כלשהי-כדי לצפות בעץ מבט
  :על בחלונית הימנית העליונה-כעת יוצג עץ מבט . בשורת הקיטלוגלחצו על הצלמית , לחילופין, או
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על -עץ מבטבחרו שוב בפקודה , על של רשומה כלשהי ולחזור לעורך הקיטלוג-י לסגור את עץ מבטכד

 . בשורת הקיטלוגעל-עץ מבטלחצו שוב על הצלמית , לחילופין, או, קיטלוגבתפריט 
  

  תצוגת מסך מלא 13.1

 .על-אפשרות התצוגה במסך מלא נועדה להצגת שטח גדול ככל האפשר מעץ מבט
 

או , תצוגה בתפריט תצוגת מסך מלאבחרו בפקודה , על הנוכחי בתצוגת מסך מלא-מבט כדי לצפות בעץ 
, לא תוצג החלונית הימנית התחתונה, כאשר נבחרת אפשרות תצוגה זו . בשורת הקיטלוגבצלמית 
 .על יוצג על פני מלוא השטח שהוקדש לחלוניות העליונה והתחתונה-ועץ מבט
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על יוצג הפעם על פני -ועץ מבט, תעלמנה גם החלוניות השמאליות, שובכאשר נבחרת אפשרות תצוגה זו 

 :כול שטח המסך
 

 
 

או בצלמית , תצוגה בתפריט תצוגת מסך מלאבחרו שוב בפקודה , כדי לכבות את תצוגת המסך המלא
  . בשורת הקיטלוגתצוגת מסך מלא

  תצוגת מצב עורך חצוי 13.2

עורך הקיטלוג לשני חלקים אשר בהם תוכלו לצפות הקישו על צלמית מצב עורך חצוי כדי לחלק את 
- במצב עורך חצוי ניתן גם לצפות בשני עצי מבט .זמנית-בו, או לערוך אותן, בשתי רשומות קיטלוג שונות

 .על של שתי רשומות שונות במקביל
 

 או על הצלמית , קיטלוגבתפריט מצב עורך חצוי בחרו בפקודה , כדי לעבור למצב עורך חצוי
  .  הקיטלוגבשורת
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ניתן  .הזמנות או מינויים מרשומה אדמיניסטרטיבית אחת לאחרת, ניתן להעביר פריטים, במצב תצוגה זה
מעץ אחד ) Ctrl+Vכ על " ואחCtrl+Xלחיצה על (והדבקה -ושחרור או העתקה-לעשות כן על ידי גרירה

ליוגרפית אחת לרשומה ניתן גם להעביר רשומה אדמיניסטרטיבית המקושרת לרשומה ביב .למשנהו
ההזמנות , אזי כל הפריטים, אם נבחרה אפשרות זו .אחרתרשומה ביבליוגרפית  לשיכתהאדמיניסטרטיבית 

גם רשומות המצאי המקושרות לפריטים  .והמינויים יעברו גם הם לרשומה האדמיניסטרטיבית השנייה
 .ולמינויים תועברנה לרשומה האחרת

 
 :הבאיםניתן גם להעביר את האלמנטים 

 רשומת מצאי לרשומה ביבליוגרפית אחרת כולל הפריטים הקשורים אליה •

 .פריטים מרשומת מצאי אחת למשנתה •

 
או לחצו שוב על , קיטלוגבתפריט מצב עורך חצוי בחרו שוב בפקודה , כדי לסגור את מצב העורך החצוי

  .  בשורת הקיטלוגמצב עורך חצויהצלמית 
 

  מנֵהל הרשומות 14

 . שבחלונית השמאלית התחתונה מציג נתונים ביחס לרשומה הנוכחית שבעורך הקיטלוגמנהל הרשומות
 .או לאחר שמירת רשומה חדשה, לאחר פתיחת רשומה ביבליוגרפית, הנתונים מוצגים בצורת עץ נתונים

 .שימו לב לכך שהחלונית תישאר ריקה כל עוד הרשומה שערכתם לא נשמרה עדיין על גבי השרת
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  :נהל הרשומותתפקידי מ

במנהל הרשומות , לדוגמה .הצגת רשומות המקושרות לרשומה הביבליוגרפית הנוכחית •
והפריטים המקושרים לרשומה , הרשומות האדמיניסטרטיביות, מוצגות רשומות המצאי

  . שורות800-שימו לב לכך שהתצוגה במנהל הרשומות מוגבלת ל .הביבליוגרפית

כדי  . לרשומות המקושרות לרשומה הנוכחיתמנהל הרשומות מאפשר גישה ישירה •
 בתפריט יצירת רשומה/טעינתסמנו את הענף הרצוי ובחרו באפשרות , לבצע זאת

מנהל הרשומות ובחרו או לחצו לחיצה ימנית על ענף זה בחלונית , ניהול רשומה
 .יצירת רשומה/באפשרות טעינת

o על לחצו לחיצה ימנית, כדי לערוך את הרשומה האדמיניסטרטיבית 
 .יצירת רשומה/טעינתענף הספרייה האדמיניסטרטיבית ולחצו על 

o לחצו לחיצה ימנית על ענף רשומת , כדי לערוך את רשומת המצאי
ולחצו על , הנמצאת תחת ענף ספריית המצאי, המצאי הרצויה

  .יצירת רשומה/טעינת

מנהל הרשומות מאפשר גם את יצירתן של רשומות מצאי או של רשומות  •
  .רטיביות חדשותאדמיניסט

תופיע ההודעה , אם אין רשומה אדמיניסטרטיבית המקושרת לרשומה הביבליוגרפית  
"No record available " במקביל לענף המייצג את הספרייה האדמיניסטרטיבית

 יצירת רשומה/טעינתכאשר בוחרים באפשרות , כפי שהוסבר לעיל .במנֵהל הרשומות
תיפתח הרשומה האדמיניסטרטיבית , בית מסומןבזמן שענף הספרייה האדמיניסטרטי

אם אין בנמצא רשומה אדמיניסטרטיבית המקושרת לרשומה  .לצורך תצוגה או עריכה
תיווצר בו במקום רשומה אדמיניסטרטיבית חדשה שתוצג כעת בעורך , הביבליוגרפית

  .הקיטלוג לצורך צפייה או עריכה

,  שענף ספריית המצאי מסומן בזמןיצירת רשומה/טעינתכאשר בוחרים באפשרות 
רשומת מצאי חדשה תיווצר בו במקום , במילים אחרות .ייפתח ענף רשומת מצאי חדש
  .ותוצג בחלונית עורך הקיטלוג
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ענף הפריטים  .מנהל הרשומות מאפשר גם גישה ללשונית הפריטים במודול הקיטלוג •
בהתאם לכוונון , ימוצג מתחת לענף הספרייה האדמיניסטרטיבית או לענף ספריית המצא

לחיצה כפולה על ענף הפריטים תעביר אתכם ללשונית הפריטים כדי לצפות  .המערכת
הלחיצה על  .בפריטים קיימים או כדי להוסיף פריטים חדשים עבור הרשומה הנוכחית

ענף  .הצלמית תעביר אתכם באופן אוטומטי ללשונית הפריטים שבמודול הקיטלוג
 .ג גם את כל הפריטים המקושרים לרשומה הנוכחיתהפריטים במנהל הרשומות מצי

לחיצה כפולה על פריט מסוים תעביר אתכם ללשונית הפריטים כדי לצפות בפרטים 
  .ספציפיים לגבי פריט זה

שימו לב לכך שאם אין רשומה אדמיניסטרטיבית המקושרת לרשומה הביבליוגרפית 
  .זו בו במקום באופן אוטומטילחיצה כפולה על ענף הפריטים תיצור רשומה כ, הנוכחית

 המוצגות בעץ על פי HOL- וADMיסוננו ספריות , ADMספריות -בסביבה רבת
אם המשתמש המחובר , לדוגמה . שהוקצתה למשתמש המחובר כעתADMספריית 

 המוצגת בעץ תהיה ADM-הרי שספריית ה, ADM ABC50כרגע הוקצה לספריית 
ABC50. ספריית המשתמש ולכן בשדה על-אם המשתמש המחובר הוא משתמש 

הרי שכל ספריות , )פרטים נוספים ממנהל הפרויקט שלכם (ADMINהוקצה לו הקוד 
ADM המקושרות לספריית BIBיופיעו בתצוגה .  

 

 שירותי הקיטלוג 15

  ).acq-03: לדוגמה(כל שירות מזוהה במערכת באמצעות קוד השירות שלו 

 שליפת רשומות קיטלוג 15.1

  )ret-01(שליפת רשומות קיטלוג  15.1.1
ניתן לשמור בקובץ את מספרי המערכת של הרשומות  .שירות זה מאפשר שליפת רשומות מסוימות

השתמשו באחד , כדי לצפות בפרטים מלאים של הרשומות שנשלפו .שנשלפו כדי להדפיסם אחר כך
  ").-print"אלה שקוד השירות שלהם כולל את המילה (משירותי ההדפסה 

  )CCL) ret-03שליפת רשומות באמצעות  15.1.2
 CCL) Common Commandשירות זה מאפשר שליפת רשומות תוך שימוש בשפת החיפוש המקודדת 

Language.(  

  )ret-04(שליפת רשומות קיטלוג לפי תאריך  15.1.3
הרשומות שתישלפנה תהיינה  .שירות זה מאפשר שליפת רשומות שנוצרו או שעודכנו בתאריך מסוים

 ).short doc או Z13 (מבוססות על פורמט הרשומה הקצרה

האחד כולל רק רשומות חדשות שנוצרו באותו , מספרי הרשומות שנשלפו נשמרים בשני קבצים נפרדים
שם הקובץ (והשני כולל רק רשומות שעודכנו באותו תאריך , )name>.open>שם הקובץ (תאריך 

<name>.update.( ניתן  . השוניםניתן להשתמש בשני קבצים אלה כקובצי קלט לשירותי ההדפסה
אזי התאריך , אם לא נקבע שם כלשהו . על גבי השרתalephe/scratch$למצוא את קבצי הפלט בספרייה 

 ).yyyymmdd( ישמש כקידומת עבור שמות הקבצים תאריךשנבחר בשדה 
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  )ret-10(הצלבת קבצים  15.1.4
לט חייבים להיות קבצי הק .שירות זה מאפשר הצלבה של שני קבצי קלט באמצעות אופרטורים בוליאניים

שירות זה מפיק קובץ פלט חדש ובו תוצאות הפעולה  .קבצים שנשלפו באחד משירותי השליפה
  .הבוליאנית

  )print-01( פורמט לפי הזמנה –הדפסת רשומות קיטלוג  15.1.5
שליפת "שירות זה מאפשר לשמור בקובץ או להדפיס את הרשומות המלאות שנשלפו באמצעות השירות 

כמו )). ret-21" (מיון רשומות קיטלוג"ואפשר שמוינו גם באמצעות השירות ) (ret-01(" רשומות קיטלוג
באמצעות , או בקטלוג הציבורי המקוון, כן ניתן לשמור או להדפיס רשומות שנשמרו במודול החיפוש

  .שמירה על השרתהפקודה 

  )print-08(טורים - פורמט מבוסס–הדפסת רשומות קיטלוג  15.1.6
" שליפת רשומות קיטלוג"ייה בפורמט טּורי ברשומות שנשלפו באמצעות השירות שירות זה מאפשר צפ

)ret-01) ( מיון רשומות קיטלוג"ואפשר שמוינו גם באמצעות השירות) "ret-21.((  ניתן לשמור את
  .הנתונים בקובץ כדי להדפיסם אחר כך

  )print-04( הדפסת קטלוג  15.1.7
על גבי דפים בגודל תקני שניתן אחר כך , אחר השנייהאחת , שירות זה מאפשר הדפסת רשומות קיטלוג

  .לכורכם כדי להפכם לקטלוג הספרייה

  )print-05" (מועדפות-לא" הדפסת רשומות קיטלוג בעלות כותרות  15.1.8
זאת בהתבסס על העובדה , שירות זה מאפשר שליפה והדפסה של רשומות קיטלוג שהן כנראה שגויות

שירות זה עשוי , לדוגמה .שרת לכותרת אחרת ברשימת הכותרותמועדפת המקו-שהן מכילות כותרת לא
למרות העובדה שברשימת הכותרות , "Clemens"לשלוף רשומות ביבליוגרפיות שהמחבר שלהן הוא 

  ".Twain"ל" ראּו"רק כהפניה מסוג " Clemens"של המחברים מופיע 

  )print-09( הדפסת ביבליוגרפיה  15.1.9
שימו לב לכך שהפלט יהיה בפורמט  .יטלוג בצורת ביבליוגרפיהשירות זה מאפשר הדפסת רשומות ק

להלן מספר דוגמאות  .כזה הדורש עריכה באמצעות תוכנה חיצונית,  כלומר– בלבד XMLגולמי של 
  :לשימוש בשירות זה

כשהן ממוינות לפי תאריכי רכישה ומספרי , קטלוג ובו הרכישות החדשות של הספרייה •
  ;מדף

  ;אורקוליים הנמצאים בספרייהקטלוג של האמצעים ה •

  ;קטלוג לאומי •

  .עת-מפתח לכתבי •
משמש להכנת מפתחות , )print-10" (הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה", השירות המקביל לשירות זה

המערכת בודקת כל  .הרשומות בביבליוגרפיה ובמפתחות ממוינות לפי רשימת הכותרות . לביבליוגרפיה
אם אין  .ת ברשומות הקיטלוג שכותרת זו מופיעה בהן בקובץ הקלטובוחר, כותרת ברשימת הכותרות
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המערכת יכולה גם להדפיס את הכותרות  .היא לא תיכלל בביבליוגרפיה, רשומות עבור כותרת מסוימת
  .המקושרות לכותרות המודפסות" ראּו"מסוג 

 

 .שאפשר לכורכם לספר, קובץ הפלט נועד להדפסה על גבי דפים בגודל תקני

 זה מוסיף גם מספרים סידוריים לרשומות כדי לאפשר הדפסת מפתחות תוך שימוש בשירות שירות
 מכיל a$שדה -תת: המספר הסידורי מורכב משני רכיבים). print-10" (הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה"

, כותר, כגון מחבר(העיולים במפתחות  . את המספר הרץ בתוך הכרך– b$שדה -את מספר הכרך ותת
, בצורה זו .יעשו שימוש במספור זה כדי להצביע על העיול התואם בביבליוגרפיה) דומהנושא וכ

המספר הסידורי  .כשהיא מלווה במספר סידורי, ולכלול רק את הכותרת, המפתחות יכולים להיות קצרים
  .יתווסף לרשומות הביבליוגרפיות הרלוונטיות

  )print-10( הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה  15.1.10
ניתן  .הוא מייצר מפתחות לביבליוגרפיה ).print-09" (הדפסת ביבליוגרפיה"ת משלים לשירות זהו שירו

זאת לעומת , מפתוח לפי נושאים ,מפתוח לפי כותרים ,להשתמש בו לצורך מפתוח לפי מחברים
 . שיטת המיוןכמו למשל ,ברצף אחרהביבליוגרפיה הבסיסית הערוכה 

 
ן מודפסים המספרים הסידוריים של הרשומות הביבליוגרפיות כשלאחריה, ההדפסה תכלול את הכותרות

מספרים סידוריים אלה יתווספו הן לרשומה והן לקובץ הפלט בעקבות הרצת השירות  .המקושרות אליהן
 ).print-09" (הדפסת ביבליוגרפיה"
 

  :מפתח המחברים ייראה כך, לדוגמה
 

Amado, Jorge 664  
Amaral, Ricardo 318 319 320 343  

 

 .המפתחות הם בגודל מינימלי, בשיטה זו

  .  שאותו ניתן לערוך באמצעות תוכנה חיצוניתXMLהפלט יהיה בפורמט גולמי של 

  )print-03( טעינת רשומות שניתן לקוראן על ידי מחשב  15.1.11
  :שירות זה מאפשר שמירה או הדפסה של מידע לגבי רשומות ביבליוגרפיות שנמצאו תוך שימוש ב

  ;)OPAC(יפוש בקטלוג הציבורי המקוון אפשרות הח •

  ;)ret-01" (שליפת רשומות קיטלוג"כמו למשל , אחד משירותי השליפה •
או  ניתן לבחור להציג את כל שדות הרשומה ).ret-21(מיון רשומות "ויתכן שגם מיון באמצעות השירות (

  ). בלבדALEPH Sequentialבפורמט  (ALLבאמצעות הזנת  שדות נבחרים בלבד

  )URL) print-11 בדיקת  15.1.12
 URL-כדי לאמת את תקפותו של קישור ה,  בשדות הבאיםu$השדה -שירות זה מאפשר בדיקת תת

 .החיצוני

  :השדות הם
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• 505 (Formatted Contents Note)  

• 506 (Restrictions on Access Note)  

• 514 (Data Quality Note)  

• 520 (Summary, Etc.)  

• 530 (Additional Physical Form Available Note)  

• 540 (Terms Governing Use and Reproduction Note)  

• 545 (Biographical or Historical Note)  

• 552 (Entity and Attribute Information Note)  

• 555 (Cumulative Index/Finding Aids Note)  

• 563 (Binding Information)  

• 583 (Action Note)  

• 856 (Electronic Location and Access)  

  )ret-21( מיון רשומות קיטלוג  15.1.13
ניתן לקבוע מהו הטקסט שלפיו ימוין  .שירות זה נועד למיון קובץ קלט ובו מספרי מערכת של רשומות

  .הקובץ

  )export-02( ייצוא רשומות מצאי  15.1.14
הן קובץ לייצוא המבוסס על השירות שולף רשומות מצאי ובונה מ .שירות זה נועד לייצוא רשומות מצאי

שימו לב לכך שניתן להריץ שירות זה רק לאחר  . שברשומת המצאיXPRקלט שהכניס הספרן בשדה 
  ").60"הספרייה שקוד הספרייה שלה מסתיים ב(שמתחברים לספריית המצאי 

  טעינת רשומות קיטלוג 15.2

  ' שלב א–) MARC) file-01המרת רשומות  15.2.1
 לפורמט הסדרתי של MARCשון בתהליך המרתן של רשומות בפורמט שירות זה מהווה את השלב הרא

מפרק את קובץ הקלט לרשומות נפרדות שיומרו ' שלב א ). ALEPH Sequential Format(” אלף“
  .'בשלב ב” אלף“אחר כך לפורמט סידרתי של 

  ' שלב ב–) MARC) file-02המרת רשומות  15.2.2
 לפורמט סידרתי של MARCל רשומות מפורמט שירות זה מהווה את השלב השני בתהליך המרתן ש

  ). ALEPH Sequential Format(” אלף“
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 MARCלפורמט התקשורת של ” אלף“המרת רשומות בפורמט סידרתי של  15.2.3
)file-12(  

 MARCלפורמט התקשורת של ” אלף“שירות זה מאפשר את המרתן של רשומות בפורמט סידרתי של 
)MARC Communication Format.(  

  )file-08( קובץ רשומות קיטלוג עדכן 15.2.4
לפי תסריט עיבוד ” אלף“שירות זה מאפשר לעדכן קובץ רשומות השמורות בפורמט סידרתי של 

)script (השירות מקבל קובץ קלט ובו רשומות שעברו המרה לפורמט סידרתי  .שהוגדר על ידי המשתמש
המרת רשומות "ות של השיר' ב-ו' באמצעות שלבים א, למשל (MARCמפורמט ” אלף“של 

MARC .(" שנועדו לעיבוד נוסף או לטעינה " פלט"קובץ אחד מכיל רשומות  :לשירות שני קבצי פלט
 .הקובץ השני מכיל רשומות שנדחו על סמך קריטריונים שהוגדרו בתסריט העיבוד .אל תוך המערכת

מט סידרתי של  לפורMARCשירות זה מהווה את השלב השלישי בתהליך המרתן של רשומות מפורמט 
המרת "של השירות ' ב-ו' השלבים הקודמים היו שלבים א ). ALEPH Sequential Format(” אלף“

” אלף“ניתן לטעון את קובץ הפלט לתוך מאגר הנתונים של  ).file-02- וMARC) "file-01רשומות 
  ).manage-18" (טעינת רשומות קיטלוג"באמצעות השירות 

  )SWETS) file-05המרת רשומות  15.2.5
 שירות זה ממיר רשומות .עת- של כתבין הענייניםתוכ מכילות את SWETSרשומות המגיעות מחברת 

  .”אלף“ לפורמט סידרתי של  SWETSמפורמט

  )manage-25(תיקון ובדיקה של רשומות קיטלוג  15.2.6
  .ניתן להשתמש בשירות זה לתיקון ובדיקה של רשומות קיטלוג

  )manage-37( תיקון רשומות קיטלוג  15.2.7
  .ניתן להשתמש בשירות זה לתיקון רשומות קיטלוג

  )character conversion) (manage-22( המרת תווים  15.2.8
טבלת ההמרה חייבת להיות שמורה בתיקיה  .תווים אחד למשנהו-שירות זה נועד להמרת תווים ממיפוי

$alephe/unicodeי נתונים בשירות זה נעשה שימוש בדרך כלל בזמן המרת קבצ .  שעל גבי השרת
  .לייבוא ולייצוא

  )manage-18( טעינת רשומות קיטלוג  15.2.9
 שהומרו MARCרשומות אלו יכולות להיות רשומות  .שירות זה טוען רשומות קיטלוג לתוך המערכת

 או, "שליפת רשומות קיטלוג" או רשומות שנשלפו באמצעות השירות ALEPH Sequentialלפורמט 
   .”אלף“ל באמצעות אפשרויות שליפה אחרות ש

  )manage-180( טעינה מקבילית – טעינת רשומות קיטלוג  15.2.10
 MAB2או  MARCרשומות אלו יכולות להיות רשומות  .שירות זה טוען רשומות קיטלוג לתוך המערכת

שליפת רשומות " או רשומות שנשלפו באמצעות השירות ALEPH Sequentialשהומרו לפורמט 
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שירות זה דומה לשירות טעינת רשומות  .”אלף“פה אחרות של או באמצעות אפשרויות שלי, "קיטלוג
מחיקת קובצי מחזורי : ההבדל נעוץ בכך שלשירות זה שני פרמטרים נוספים ).manage-18(קיטלוג 

 .תהליכים ליצירה וכן ההרצה הזמניים
 

  :לשירות זה שני שלבים .הפרמטר הראשון שולט במחיקת קבצי מחזורי ההרצה הזמניים
בץ הקלט וחלוקתו למחזורי עיבוד שבכל אחד מהם מספרי מערכת שנקבעו קריאת קו •

  .מראש

  ).parallel(טעינת קבצי המחזורים באופן מקבילי  •

  )manage-36( בדיקת קובץ הקלט כנגד מאגר הנתונים  15.2.11
שירות זה מחלק קובץ קלט המכיל רשומות לשלושה קבצי פלט בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי 

 .המשתמש

  :שלושת קבצי הפלט הם

  ;)לא נמצאו במאגר הנתונים רשומות תואמות(הקובץ הראשון מכיל רשומות חדשות  •

על פי קריטריון זיהוי (הקובץ השני מכיל רשומות שנמצאה עבורן רשומה תואמת אחת  •
  ).ייחודי

  .הקובץ השלישי מכיל רשומות שנמצאו עבורן יותר מרשומה תואמת אחת •
  . של הספרייהtab/tab_matchנעשות על ידי פונקציות אלו נמצאות בטבלת ההגדרות להתאמות ה

  )OCLC) file-94 לשרת OCLC שליחת רשומות  15.2.12
השירות מקבל קובץ קלט  .OCLC באמצעות שרת OCLC-מ” אלף”שירות זה טוען רשומות שהגיעו ל

  . ושולח אותן ליציאת השרת המוגדרת במערכתOCLCובו רשומות 

  )file-96(ות ספק גנרי  טעינת רשומ 15.2.13
הזמנות ורשומות , פריטים, יוצר עבורן רשומות מצאי, MARCרשומות ” אלף“שירות זה טוען לתוך 

  .וגם מחייב את התקציב הרלבנטי, תקציב

  )MARCIVE) file-99 טעינת רשומות  15.2.14
 קבצים אלה מגיעים .MARCIVE- שהגיעו בקובץ מMARCרשומות ” אלף“שירות זה טוען לתוך 

  : MARCIVEישנם שני סוגים של רשומות  .בדרך כלל אחת לשבוע ומעודכנים אחת לחודש
  . רשומות בקיטלוג מקוצר–רשימות קניות שבועיות  •

 

  . רשומות בפורמט מלא–רשימת קיטלוג חודשית  •
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  )BNA) file-98 טעינת רשומות  15.2.15
 BNA) Blackwell North- שהגיעו בקובץ מMARCרשומות ” אלף“שירות זה טוען לתוך 

America .( רשומות אלו מייצגות את הכותרים ש-BNAקיימים שלושה סוגים של  . מוציאה לאור
   :BNAרשומות 

  . הכוללות תיאור ביבליוגרפי קצרMARCרשומות בפורמט  .1

 LC MARC ,CANרשומות קיטלוג המבוססות על רשומות : MARCרשומות  .2
MARC או UK MARCגלית מסופקות עבור כותרים באנ.  

 9XXרשומות קיטלוג כמתואר לעיל המכילות גם שדות : MARC-PLUSרשומות  .3
מסופקות עבור , נתוני חשבוניות ונתוני תקציבים, המכילים מידע בעניין פרופיל אישור

  .כותרים באנגלית

  )manage-39( עיבוד מקדים של קובץ רשומות לפני טעינה  15.2.16
באמצעות ( רשומות לפני טעינתן לתוך מאגר הנתונים מטרת שירות זה היא לסנן קובץ קלט המכיל

manage-18 ,בשדה ה" רצויות-בלתי"קובץ הקלט עלול להכיל רשומות המוגדרות כ). למשל-Leader 
 .או כאלו שהן חוזרות על עצמן, )22פוזיציה (
 

  :שירות זה מחלק את קובץ הקלט לשלושה קבצי פלט
  ;שניתן לטענן לתוך המערכתמכיל רשומות ) קובץ הפלט(הקובץ הראשון  .1

מכיל רשומות החוזרות על אלו ) קובץ הרשומות החוזרות על עצמן(הקובץ השני  .2
כדי , ניתן לטעון קובץ זה לאחר טעינת הקובץ הראשון .הנמצאות כבר בקובץ הראשון

למצוא התאמה לרשומות אחרות על מנת לנסות ולהחיל עליהן את תהליך מיזוג 
  ).merge(הרשומות 

מכיל רשומות שאין לטעון אותן לתוך ) קובץ הרשומות המושלכות(ובץ השלישי הק .3
  .המערכת

  )manage-50( יצירת רשומות מצאי ופריטים על בסיס נתונים ביבליוגרפיים  15.2.17
הנתונים בהם תשתמש המערכת כדי  .”אלף“של ) Z30(שירות זה נועד ליצור רשומות מצאי ופריטים 

ריטים יילקחו מתוך שדות הקיימים כבר ברשומות ביבליוגרפיות שנטענו ליצור את רשומות המצאי והפ
  ).למשל, manage-18באמצעות (” אלף”כבר לתוך הספרייה הביבליוגרפית ב

 

  )manage-38( מיזוג רשומות קיטלוג  15.2.18
בהתאם  (רשומות קיטלוג לפי תוכניות מיזוג שהוגדרו על ידי הספרייה) merging(שירות זה נועד למזג 

יש להריץ  .השירות מפיק דוח לגבי הרשומות שמוזגו ).tab_mergeתוכניות המיזוג שהוגדרו בטבלה ל
קובץ הקלט יכול לכלול את אחד מקבצי הפלט  .שירות זה לפני טעינה של רשומות קיטלוג לתוך המערכת

  ).manage-36" (בדיקת קובץ הקלט כנגד מאגר הנתונים"שהופקו על ידי השירות 

  )OCLC) file-93שומות  טעינת ר 15.2.19
השירות  .OCLC בקובץ אצווה לתוך המערכת ללא שימוש בשרת OCLCשירות זה טוען רשומות 

השירות יוצר קובץ פלט שניתן למצאו בתיקיה  .מסוגל לטעון רשומות ביבליוגרפיות ורשומות זהויות
printלקובץ שם זהה לקובץ הקלט . על גבי השרת. 
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  :הבאקובץ הפלט מכיל את המידע 

פרטי , )כישלון או מידע, הצלחה(פעולה , יומן' מס, תאריך יצירה, OWNשדה , ספרייה אדמיניסטרטיבית
 .הודעה

 ).Z73טבלת (מידע זה נשמר גם ביומן הטעינה 

 )file-94( הפקת דוח ליומן הטעינה  15.2.20
 ושל OCLCבאמצעות שירותי הטעינה של " אלף"שירות זה מפיק דוח אודות הרשומות שנטענו לתוך 

MARCIVE.  

 ).Z73טבלת (המידע המופיע בדוח מקורו ביומן הטעינה 

 בניית מפתחות לקטלוג 15.3

  )manage-01(עדכון מפתח המילים  15.3.1
בזמן הרצתו המערכת  .של מאגר הנתונים) Word Index(שירות זה בונה מחדש את מפתח המילים 

  .ולכן יש להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, ננעלת

  )manage-05(תח המספרים עדכון מפ 15.3.2
, בזמן הרצתו המערכת ננעלת .של מאגר הנתונים) Direct Index(שירות זה בונה את מפתח המספרים 

  .ולכן יש להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה

  )manage-02(עדכון מפתח הכותרות  15.3.3
צתו המערכת בזמן הר .של מאגר הנתונים) Headings Index(שירות זה בונה את מפתח הכותרות 

 .ולכן מומלץ להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, ננעלת

עליכם להריץ את השירות , NO- מוגדר כמצב כפולשימו לב לכך שבמקביל להרצת שירות זה כאשר 
כדי שהסידור האלפביתי של הכותרות הארוכות ) manage-17" (סידור אלפביתי של כותרות ארוכות"

 .יהיה נכון
 

  )manage-27(ון עדכון מפתח המי 15.3.4
ולכן , בזמן הרצתו המערכת ננעלת .של מאגר הנתונים) Sort Index(שירות זה בונה את מפתח המיון 

  .מומלץ להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה

  )manage-16( הכנה -סידור אלפביתי של כותרות  15.3.5
יתי בטבלאות שירות ראשוני זה מסדר את הכותרות בסדר אלפביתי על פי כללי הסידור האלפב

tab00.lngו -tab_filing. 

 .שלפיו מתבצע הסידור האלפביתי של הכותרות) filing text" (טקסט תיּוק"כללים אלה יוצרים 
  . התווים הראשונים שבטקסט התיוק של כל עיול69הכותרות מסודרות אז לפי סדר האלפבית על פי 
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יסדר אחר כך את הכותרות , )manage-17" (סידור אלפביתי של כותרות ארוכות", השירות המשלים
 . תווים69-שטקסט התיוק שלהן ארוך מ

 ).manage-17" (סידור אלפביתי של כותרות ארוכות"הריצו תמיד את השירות , לאחר הרצת שירות זה
  .ולכן מומלץ להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, בזמן הרצתו המערכת ננעלת

  )manage-17(סידור אלפביתי של כותרות ארוכות  15.3.6
בזמן הרצתו  . תווים69-שירות זה נועד לסדר בסדר אלפביתי את הכותרות שטקסט התיוק שלהן ארוך מ

 .ולכן מומלץ להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, המערכת ננעלת

   עדכון רשומות ביבליוגרפיות מקוצרות 15.3.7
 של Z00Rאו את רשומות /ו) short records(שירות זה מעדכן את הרשימות הביבליוגרפיות המקוצרות 

   .ולכן יש להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, בזמן הרצתו המערכת ננעלת .מאגר הנתונים

  )manage-40( עדכון מפתחות עבור רשומות ספציפיות  15.3.8
ואחר ,  של מאגר הנתוניםZ07שירות זה רושם את מספרי המערכת של הרשומות הרצויות לתוך טבלה 

  ).ue_01(שומות מחדש תוך שימוש בתהליך המפתוח הרגיל של הספרייה כך ממפתח את הר

  )manage-32( בניית מונים עבור בסיסי חיפוש לוגיים  15.3.9
יש להריץ שירות זה לאחר הרצת השירות  .עבור בסיסי חיפוש לוגיים) counters(שירות זה בונה מונים 

  . להשתמש במונים אלהבאם המערכת מתוכננת , )manage-02" (עדכון מפתח הכותרות"

  )manage-35( עדכון רשומות מקוצרות  15.3.10
ולכן יש , בזמן הרצתו המערכת ננעלת ).brief records(שירות זה יוצר ומעדכן רשומות מקוצרות 

  .להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה

  )manage-12( יצירת קישורים בין רשומות  15.3.11
ולכן מומלץ להריצו , בזמן הרצתו המערכת ננעלת .תשירות זה יוצר קישורים בין הרשומות במערכ

  .בשעות שבהן הספרייה סגורה

 

 דוחות לניהול הקטלוג 15.4

  )manage-15(מחיקת כותרות שאינן מקושרות  15.4.1
שירות זה ימחק את הכותרות שאינן מקושרות לאף רשומה , אם אתם מחוברים לספרייה ביבליוגרפית

שירות זה ימחק את הכותרות שאינן מקושרות לאף , הויותאם אתם מחוברים לספריית ז .ביבליוגרפית
  .רשומת זהויות
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  )auth-03(מאושרות -רשימת הכותרות הלא 15.4.2
  .שירות זה מפיק דוח ובו הכותרות בספרייה הביבליוגרפית שאינן מקושרות לכותרות בספריית הזהויות

  )manage-26(גילוי כותרות זהות  15.4.3
הוא מגלה כותרות שככל הנראה זהות לחלוטין  .התיוק שלהן זההשירות זה מגלה כותרות זהות שטקסט 

  .למעט הפיסוק

 

בדיקת (או על קוד ספציפי ) בדיקת כל הכותרותאפשרות (ניתן להפעיל שירות זה על כל המפתחות 
  ).בחירת קוד+ כותרות לפי קוד 

  )auth-04(דוח כותרות המקושרות למספר רשומות  15.4.4
 .או כותרות זהויות הנוכחות בלמעלה מרשומה אחת/ות ביבליוגרפיות ושירות זה מפיק דוח ובו כותר

הרי שדוח זה , דורשת שרק רשומת זהויות אחת תהיה מקושרת לכותרת" אלף"שימו לב לכך שמכיוון ש
  .יכול להיות שימושי מאד בבסיס נתוני הזהויות

 

 שירותים לניהול הקטלוג 15.5

  )manage-25(תיקון ובדיקה של רשומות קיטלוג  15.5.1
  .ניתן להשתמש בשירות זה לתיקון ובדיקה של רשומות קיטלוג

  )manage-15(מחיקת כותרות שאינן מקושרות  15.5.2
שירות זה ימחק את הכותרות שאינן מקושרות לאף רשומה , אם אתם מחוברים לספרייה ביבליוגרפית

 מקושרות לאף שירות זה ימחק את הכותרות שאינן, אם אתם מחוברים לספריית זהויות .ביבליוגרפית
  .רשומת זהויות

  )manage-17(סידור אלפביתי של כותרות ארוכות  15.5.3
בזמן הרצתו  . תווים69-שירות זה נועד לסדר בסדר אלפביתי את הכותרות שטקסט התיוק שלהן ארוך מ

  .ולכן מומלץ להריצו בשעות שבהן הספרייה סגורה, המערכת ננעלת

  )manage-21(שינויים גלובליים  15.5.4
, לחילופין .ה מאפשר עריכת שינויים בכל רשומות הקיטלוג העונות על הקריטריונים שהצבתםשירות ז

אלא רק להפיק דוח הכולל את הרשומות העונות על ,  לשנות את הרשומות בשלב זהשלאתוכלו לבחור 
  .קריטריונים אלה
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  )CAT) manage-13מחיקת שדות  15.5.5
 מכיל מידע אודות CATשדה  .שאין בהן צורך עוד CATשירות זה מעדכן רשומות על ידי מחיקת שדות 

  ).a$(ואודות שם המשתמש של המקטלג ) c ,$h$(מועד יצירת הרשומה או עדכונה 

  )CAT) manage-19 עבור שדה Z106עדכון טבלת /יצירת 15.5.6
לאחר מכן  . של הרשומהCAT המכילה פרטים אודות שדה Z106שירות זה יוצר או מעדכן את טבלת 

  . לשליפת רשומות שנוצרו או עודכנו על ידי מקטלג ספציפיSQLש בפקודות תוכלו להשתמ

-manage( קשורות ADM/HOL מחיקת רשומות ביבליוגרפיות כולל רשומות  15.5.7
33( 

שליפת "שירות , למשל(שירות זה מוחק רשומות ביבליוגרפיות שנמצאו בעזרת אחד משירותי השליפה 
הזמנות , השאלות, הזמנות רכש, למשל פריטים( הרשומות השירות גם מוחק את כל ").רשומות קיטלוג

  .הקשורות לרשומות ביבליוגרפיות אלו) וכדומה

 )manage-55( העתקת שדות לרשומות קשורות  15.5.8
השדות מועתקים מהרשומות (ניתן להשתמש בשירות זה להעתקת שדות מסוג ספרייה אחד למשנהו 

ניתן להשתמש בשירות כדי להעביר פרטי מצאי , הלדוגמ ).שנבחרו לרשומות הקשורות בספריית היעד
  .מהרשומה הביבליוגרפית לרשומת המצאי הקשורה אליה

 )PALAS) manage-45 טעינת מספרי מדף  15.5.9
י קובץ "מספרי המדף מופקים ע . של רשומת המצאיj$ 852שירות אצווה זה מוסיף מספר מדף לשדה 

כל שורה בקובץ מכילה  .data_scratch$-הקובץ שהשירות מקבל כקלט נמצא ב .PALASבמערכת 
 .פסיק ומספר המדף, מספר רשומת מצאי

  .YA.1998.b.4722,000001234: לדוגמה

 )file-95( עדכון רשומות קיטלוג  15.5.10
 .MARCשירות זה מעדכן רשומות קיטלוג קיימות בעזרת רשומות קלט בפורמט 

 מתוך הרשומה השמורה בבסיס  וכן שדה001על הרשומה הנכנסת לכלול את מספר המערכת בשדה 
 .הנתונים לצורך התאמה

  :השירות תומך בפונקציות הבאות

• MAT) התאמת השורה בקובץ הקלט עם השורה ברשומה הקיימת–) התאמה . 
השדה שביחס אליו  .ההתאמה נעשית על בסיס השדה והאינדיקטורים כמו גם התוכן

  .יס הנתוניםנעשתה ההתאמה יימחק לאחר ההתאמה אם מתבצע עדכון בס

• ADD) הוספת השדה החדש במקרה של התאמה–) הוספה . 
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 תצוגה מאוחדת/ קטלוג מאוחד  15.6

 הערה

 .Z127 על ידי אחד הסמנים של Z127- יועברו בצורה אוטומטית לZ120-כל השינויים ב

  )union-01(יצירת טבלאות שקילויות  15.6.1
 .עבור כל רשומה ביבליוגרפית) Z120(ריקות ) equivalencies(שירות זה בונה רשומות שקילויות 

 כלומר מספרי מערכת של רשומות –שומרת על שקילויות של רשומות ) Z120(טבלת השקילויות 
 זו משמשים ליצירת תוצאות Oracleהנתונים בטבלת  .שאלגוריתם ההשוואה קבע שהן שקולות זו לזו

  .כפילויות ולתצוגה מאוחדת שלהן-של חיפוש נטול

  )union-02(ילויות אכלוס טבלת שק 15.6.2
 ).Z120(שירות זה מאכלס את רשומות השקילויות הריקות 

יצירת טבלאות "רשומות השקילויות הריקות נוצרו עבור כל רשומה ביבליוגרפית על ידי השירות 
   .בעקבות ההמרה הראשונית וטעינת הנתונים) union-01" (שקילויות

  )union-04(מחדש של שקילויות של רשומות -בנייה 15.6.3
מופיע ) Z120(שירות זה בונה מחדש שקילויות של רשומות עבור רשומות שבטבלאות השקילויות שלהן 

Nביחס לעדכון . 

שירות זה מגדיר את  ).union-02" (אכלוס טבלת שקילויות"י השירות "טבלת השקילויות מאוכלסת ע
ניתן לשמר את השקילויות לא , מחיקה או הוספה של רשומות, בעקבות שינוי ).נבדק (C-דגל העדכון כ

מעודכנות /רשומות חדשות, מסיבה זו .ולכן יש לעדכן את טבלת השקילויות עבור רשומות אלו, הישנות
  .השירות מעדכן את טבלת השקילויות עבור רשומות אלו . לצורך עדכוןN-מסומנות ב

  )union-03(המרת רשומות  15.6.4
להמרת הרשומות  .ך טעינה נוספת לקטלוג המאוחדשירות זה ממיר קבצים הכוללים רשומות נכנסות לצור

  :שלושה שלבים

  ALEPH sequentialהמרה מהפורמט הנכנס לפורמט  •

  לשדה-המרת נתונים או העשרה משדה •

  .אימות הרשומה •

  )union-13(טעינת רשומות לקטלוג המאוחד  15.6.5
נתונים של הקטלוג וטוען אותן לבסיס ה, תיקון ואימות, שירות זה לוקח רשומות שכבר עברו המרה

הרשומות שנועדו לטעינה מקורן מספריית ההמרות של הספרייה או הארגון  ".אלף"המאוחד של 
החלפה או מחיקה של , טעינת רשומות חדשות: תהליך הטעינה עצמו מבצע את הפעולות הבאות .התורמים

או ) Z120( ריקות ובנייה של טבלאות שקילויות, מפתוח רשומות חדשות ומעודכנות, רשומות קיימות
  .סימון טבלאות שקילויות קיימות לצורך עדכון
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  )union-07(מחיקה לצמיתות של רשומות זהות  15.6.6
גרסאות קודמות של  .005 כפולים ובוחר את החדש מביניהם באמצעות שדה SIDשירות זה מוצא שדות 

תיבחר הרשומה , ים מכילים נתונים זה005אם שדות  .אותה רשומה נמחקות לצמיתות מבסיס הנתונים
  .בעלת מספר המערכת החדש יותר

 

אנו ממליצים להפעיל שירות זה לאחר טעינת קבוצת הרשומות הראשונה לקטלוג המאוחד לאחר 
  .שהספרייה החלה לפעול באורח סדיר

 ניהול טבלאות בסיס הנתונים 15.7

 .ל ההשאלהבמדריך למשתמש של מודוהשירותים בחלק זה יוסברו ביתר פירוט בפרק השירותים 

 מודול אובייקטים דיגיטליים 15.8
נתונים -מציעה מגוון שירותי אצווה לייבוא ולייצוא של אובייקטים דיגיטליים ושל מטה" אלף"
)metadata.( נתונים תיאוריים -בעוד שמטה)נשמרים כחלק מהרשומה הביבליוגרפית ) ביבליוגרפיים
)Z00( ,נתונים הטכניים נשמרים בטבלת -המטהOracleהם  משל)Z403.( 

נתונים תיאוריים - המכילים חלקים נפרדים למטהXMLהן הייבוא והן הייצוא מסתמכים על קובצי 
 adam-01(בדרך כלל יש להפעיל שני שירותים , כדי לטעון אובייקטים למערכת .נתונים טכניים-ולמטה

 :שניהם מהווים חלק מתפריט השירותים ).adam-02-ו

 

 )adam-01(ם דיגיטליים יצירת קובץ טעינת אובייקטי 15.8.1
נתונים - הדרוש לצורך טעינת קבצים שאינם מכילים מטהXMLשירות זה משמש ליצירת קובץ 

 .למערכת) Z403(נתונים טכניים -או מטה) רשומות ביבליוגרפיות(תיאוריים 

נתונים תיאוריים וטכניים שהופקו על ידי תבנית - שנוצר על ידי שירות זה מכיל מטהXMLקובץ 
)z403_template.xml (את קובץ   .שעל המשתמש לטפל בהXMLי שירות זה ניתן לנצל " שנוצר ע

 .adam-02נתונים לתוך המערכת באמצעות השירות -לטעינת אובייקטים ומטה

  .USM01 של tab לעריכה בידי המשתמש בספריית XMLאפשר למצוא דוגמת תבנית 

  ).<z403>(וטכניים ) <record>(אוריים נתונים תי- מכיל חלקים נפרדים עבור מטהXMLקובץ 

 : זהXMLלהלן דוגמה לקובץ 
<file> 
<record> 
  <leader>^^^^^nam^^^^^^^^^^a^4500</leader> 
  <controlfield tag="FMT">VM</controlfield> 
  <controlfield tag="008">^^^^^^b^^^^^000^^^und^d 
  </controlfield> 
  <datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "> 
    <subfield code="a">Michelangelo Buonarroti</subfield> 
    <subfield code="d">1475-1564</subfield> 
  </datafield> 
  <datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"> 
    <subfield code="a">Painting, Italian</subfield> 
  </datafield> 
</record> 
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<Z403> 
  <Z403> 
  <Z403-OBJECT-STORAGE> 
    <Z403-MEDIA-TYPE>IMAGE_JPG</Z403-MEDIA-TYPE> 
  </Z403-OBJECT-STORAGE> 
  <Z403-USAGE-TYPE>VIEW</Z403-USAGE-TYPE> 
  <Z403-NOTE></Z403-NOTE> 
  <Z403-COPYRIGHT> 
    <Z403-COPYRIGHT-FLAG>Y</Z403-COPYRIGHT-FLAG> 
    <Z403-COPYRIGHT-NO-COPIES>000</Z403-COPYRIGHT-NO-COPIES> 
    <Z403-COPYRIGHT-TYPE></Z403-COPYRIGHT-TYPE> 
    <Z403-COPYRIGHT-OWNER>PUBLIC</Z403-COPYRIGHT-OWNER> 
    <Z403-COPYRIGHT-CHECK></Z403-COPYRIGHT-CHECK> 
  </Z403-COPYRIGHT> 
</Z403> 
</file> 

 

נתונים התיאוריים והטכניים וכן נתיב - נוסף המכיל את המטהXMLנוצר קובץ , adam-01עם הרצת 
 .יחסי לאובייקטים הדיגיטליים

אם הספרייה שבה שמורים , לדוגמה .xmlוכן סיומת ,  זה שם זהה לספרייה שבה הוא שמורXMLלקובץ 
 ייקרא adam-01 שנוצר לאחר הפעלת XMLקובץ , createxmlהאובייקטים והתבנית נקרא 

createxml.xml. 

 .adam-02 זה ניתן להשתמש לטעינה עצמה באמצעות השירות XMLבקובץ 

אם לא הוגדר שם ,  זה יכלול את שם הקובץ של האובייקט הדיגיטלי כשםXMLשימו לב לכך שקובץ 
 . של התבנית<record>ספציפי בחלק 

 .ר הרשומות הביבליוגרפיות שייווצרוקובע את מספ" מספר הרשומות הביבליוגרפיות שנוצרו"הפרמטר 

רשומה , או במילים אחרות(נתונים נפרדת -יוצרת רשומת מטה" רשומה לאובייקט"האפשרות 
 .עבור כל אובייקט דיגיטלי) ביבליוגרפית

נתונים אחת עבור כל האובייקטים -יוצרת רשומת מטה" רשומה אחת לכל האובייקטים"האפשרות 
 .רותי השי"הדיגיטליים שטופלו ע

 )adam-02(ייבוא רשומות ואובייקטים דיגיטליים  15.8.2
 אחר בפורמט ותוכן מתאימים XML או כל קובץ adam-01י " שנוצר עXMLשירות זה טוען את קובץ 

על פי ) נתונים טכניים-מטה (Z403-וב) ביבליוגרפיות (Z00-השירות יוצר רשומות ב .לתוך המערכת
  .XMLההגדרות בקובץ 

, xml שנועד לטעינה להיות בעל שם זהה לשם הספרייה בתוספת סיומת XMLקובץ שימו לב לכך שעל 
 .כבר יהיה לו הפורמט הדרוש, adam-01 נוצר על ידי XMLאם קובץ  .שאם לא כן הוא לא ייטען

-Z13תשתמש המערכת בתוכן השדה ,  נשאר ריקZ403-TITLEשימו לב לכך שאם שדה , בנוסף
TITLEרשומת  . במקום זאתZ13נתונים התיאוריים -וצרת באופן אוטומטי במהלך טעינת המטה נ

)Z00 ( על פי הגדרות המערכת)tab22.( 

נתונים התיאוריים -ניתן לטעון אובייקטים דיגיטליים לרשומות ביבליוגרפיות קיימות ללא שינוי המטה
רמט  או סופק בפוadam-01י " שנוצר עXMLערכו את קובץ , כדי לעשות כן ).הביבליוגרפיים(

והוסיפו את השורה הבאה לחלק הקרוי ,  ריקים<record>השאירו את כל השדות בחלק הקרוי , המתאים
<record>של התבנית : 

<controlfield tag “SYS”>NNNNNNNN</controlfield> 
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NNNNNNNNNלדוגמה . הוא משתנה המייצג את מספר המערכת של הרשומה:  

 תטען אובייקטים לרשומה <controlfield tag “SYS”>000050018</controlfield>השורה 
  .000050018הביבליוגרפית שמספרה 

 .לא ייטענו כל אובייקטים, שימו לב לכך שאם מספר המערכת אינו קיים בקטלוג

 )adam-04(ייצוא רשומות  15.8.3
בפורמט ) נתונים טכניים-מטה (Z403-ו) תיאוריות (Oracle Z00שירות אצווה זה מייצא רשומות 

XML נתונים -הוא מאפשר ייצוא לא רק של המטה, בנוסף .מוגדר בדומה לפורמט ששימש לצורך ייבוא
 .אלא גם של האובייקט עצמו

 .ret-01י השירות "ניתן להגביל את השירות לטווח רשומות הכלולות בקובץ קלט שהופק ע

  .exportספרייה תחת ספריית -שימו לב שספריית הפלט תימצא תמיד בתת

 )adam-03(ום אובייקטים שינוי מיק 15.8.4
אם ברצונכם להעביר אובייקטים  .אובייקטים דיגיטליים נשמרים בספריית אחסון מוגדרת על גבי השרת

ניתן להשתמש בשירות זה להעברה , לדוגמה בעת הוספת כונן נוסף למערכת, מספרייה אחת למשנתה
ר המכילה את האובייקטים שיש הזינו את ספריית המקו .פיזית של האובייקטים לספריית היעד החדשה

 .שבה ברצונכם להפעיל את השירות) library(את ספריית היעד ואת הספרייה , להעבירם

 )adam-05(יצירת תמונות ממוזערות או טקסט מלא  15.8.5
עבור אובייקטי תמונות או טקסט מלא עבור אובייקטי ) thumbnails(ניתן ליצור תמונות ממוזערות 
השתמשו בשירות זה כדי  . ברשימות האובייקטים או באמצעות שירות זהטקסט באמצעות האפשרויות

במקום לעדכן את האובייקטים אחד , ליצור תמונות ממוזערות או טקסט מלא עבור מספר רשומות גדול
 .אחד

 .ret-01י "יש להגדיר טווח רשומות או להשתמש בקובץ קלט שנוצר ע, כדי להפעיל שירות זה

 )adam-06(דוח טכני  15.8.6
תקציר זה  . ומפיק תקציר שלהןZ403הוא סופר את כל רשומות  .רות זה נועד להפקת דוח סטטיסטישי

 :כולל את הפרטים הבאים

 מספר האובייקטים הכולל •

 מספר האובייקטים בחתך סוג שימוש •

 ADMמספר האובייקטים בחתך ספריית  •

 אחסון כולל •

 )directory(אחסון בחתך ספרייה  •

 אחסון בחתך סיומת קובץ •

 )adam-07(וח שימוש ד 15.8.7
הוא מפרט את גישות  .שירות זה נועד לעקוב אחר גישת המשתמשים לאובייקטים הדיגיטליים

 .ניתן להגביל את הדוח לטווח תאריכים מסוים .המשתמשים כשהן ממוינות על פי קריטריונים שונים
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 )DigiTool) adam-08נתונים ואובייקטים של -טעינת מטה 15.8.8
לפורמט שבו יוכל ) ישויות דיגיטליות (DigiTool להמרת נתוני ייצוא של בשירות זה ניתן להשתמש

 של import להיות מועברים לספריית XMLעל האובייקטים וקובצי  .adam-02לטפל השירות 
ADAMכדי ש -adam-08ניתן להמיר רק נתונים בעלי סוג שימוש .  יוכל לטפל בהםVIEW. 

 )manage-91(עדכון מפתח טקסט מלא  15.8.9
ולכן יש , בזמן הפעלתו המערכת ננעלת .ת זה מעדכן את מפתח הטקסט המלא של מאגר הנתוניםשירו

  .להפעילו בשעות שבהן הספרייה סגורה

 :ישנן שתי אפשרויות להפעלת השירות

  .מחדש של הטבלאות- מחיקה ובנייה–בניית מפתח הטקסט המלא כולו  •

 . ללא מחיקת הטבלאות–עדכון מפתח הטקסט המלא  •

 

 

 סוםפר 15.9

  )publish-04(תהליך הפרסום הראשוני  15.9.1
תמצית  .לצורך פרסום" אלף"שירות זה משמש לביצוע המיצוי הראשוני מתוך רשומות הקיטלוג של 

  .Z00Pהרשומות נשמרת בטבלת 

 )publish-05(שפורסמו " אלף"מחיקת רשומות  15.9.2
תמצית  .רך פרסוםשמוצו מתוך הקטלוג לצו" אלף"שירות זה משמש למחיקת רשומות הקיטלוג של 

  .Z00Pניתן להפעיל שירות זה לצורך מחיקת רשומות  .Z00Pהרשומות נשמרת בטבלת 

 )publish-06(שפורסמו " אלף" עבור רשומות TARיצירת קובץ  15.9.3
ניתן להעביר קובץ זה אחר  .שמוצו מהקטלוג" אלף" של רשומות TARשירות זה משמש ליצירת קובץ 
 .כך לפלטפורמת פרסום אחרת

 

 ליכל 15.10

  (com-01)הדפסת דוח סמנים 15.10.1
  .שירות זה מפיק דוח סמנים בחתכי תאריכים שונים

  )com-02( על פי מקטלג –ספירת רשומות קיטלוג חדשות ומעודכנות 15.10.2
  .שירות זה מפיק דוח המכיל את מספר הרשומות שנוצרו או עודכנו בחתך מקטלגים
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 )sys-01(אתחול שרת 15.10.3
המשתמש יכול לבחור את השרת שיופסק מתוך  .אותו מחדששירות זה מפסיק את השרת ומאתחל 

pc_server ,www_server או oclc_server. יפסיק השירות את השרת הנוכחי שביציאת , בעת הרצתו
רק יציאה זו , אם נקבעה יציאה ספציפית .ויתחיל שרת חדש על אותה יציאה) port(ברירת המחדל 

   .תאותחל

 )sys-02(דפסה מחדש של ערכת תבניות ה-בנייה15.10.4
כדי  .form_eng לאחר עריכת טופס או מכתב בספריית html.pckשירות זה בונה מחדש את קובץ 

   .יש להפעיל שירות זה, שהשינויים שנעשו בקבצים אלה ייראו

 )sys-03(עדכון חבילת טבלאות 15.10.5
 .ה של הספרייcatalogבספריית ) pc_cat.pck(שירות זה מעדכן את חבילת קובצי הטבלאות 

משווה המערכת את הטבלאות במחשב שלו עם , כשמשתמש מתחבר לספריית הבית במודול הקיטלוג
 בקובץ AlwaysImportFilesודגל , אם התאריכים שונים . על השרתpc_cat.pckתאריך חבילת 
alephcom.iniהוגדר כ -N ,אם התאריכים שונים  .יתבקש המשתמש לעדכן את הטבלאות במחשב שלו

בין  .ייובאו הטבלאות באופן אוטומטי, Y- הוגדר כalephcom.ini בקובץ AlwaysImportFilesודגל 
תבניות קיטלוג , )bk.lng_008, לדוגמה( טופסי קיטלוג catalogקבצים מכילה ספריית /הטבלאות

, )formats.lng (FMTקודים לשדה , )HTMLהספרייה -בתת(קובצי עזרה , )bk.lng_008, לדוגמה(
) codes.lng(רשימות שדות תקפים ושמות עבורם , )tag_text.dat(ור שדות טקסט קבוע תוכן שדות עב

  .וכן הלאה

  )manage-70( המרת מפתחות רשומה 15.10.6
עבור כל ערך בקובץ הקלט המכיל מפתחות רשומה מסוג כלשהו  .שירות זה ממיר מפתחות רשומה

 ).מספר הזמנה, שללמ(הוא ירשום את המפתח המתאים מסוג אחר ) BIBמספרי , למשל(

 ADAMניהול אובייקטים דיגיטליים בעזרת  16

כדי לחבר בין אובייקטים ) ADAM" (אלף"ניתן להשתמש במודול האובייקטים הדיגיטליים של 
אובייקטים הקשורים לרשומות  .BIBוידיאו וטקסט מלא לרשומות , שמע, דיגיטליים כגון תמונות

- כעץ) בחלקה התחתון של החלונית השמאלית(ל הרשומות ביבליוגרפיות מופיעים במבנה העץ של מנֵה
שלכם קובע אם האובייקט ייכלל ברשומת " אלף"מתאם  .ADM או רשומת BIBמשנה של רשומת 

BIB או ברשומת ADM. 
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 ADMאובייקטים הרשומים תחת רשומת  BIBאובייקטים הרשומים תחת רשומת 

  אובייקטים חדשיםיצירת 16.1
אם אף אובייקט אינו  .ניתן ליצור רשומות אובייקטים באמצעות מנהל הרשומות של לשונית הקיטלוג

 : לצד ענף האובייקטיםאין רשומהתופיע ההודעה , BIBמקושר לרשומת 

 
 :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי ליצור רשומת אובייקט

 סמנו את ענף האובייקטים .1
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או לחצו לחיצה ימנית על ענף , ניהול רשומה בתפריט יצירת רשומה/ינתטעבחרו באפשרות  .2
 .מנהל הרשומות ובחרו באפשרות דומההאובייקטים בחלונית 

 
 :כעת תיפתח רשימת האובייקטים
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 רשימת האובייקטים 16.2
, רשימת האובייקטים המוצגת לעיל מציגה את האובייקטים המקושרים לרשומה ביבליוגרפית מסוימת

  . גישה לפונקציות שונות הקשורות באובייקטים אלהומאפשרת

 :בחלונית זו מופיעים הלחצנים הבאים

 חדש
כעת תוכלו למלא את טופס האובייקט שבחלונית הימנית  . כדי להוסיף אובייקט חדשחדשלחצו על 
 .התחתונה

 העתקה
לא את שאר כעת תוכלו להמשיך ולמ .כדי להעתיק את רשומת האובייקט המסומנתהעתקה לחצו על 

 .נתוני האובייקט בטופס האובייקט שבחלונית הימנית התחתונה

 מחיקה
לחצו  .כעת תופיע בקשה לאישור פקודת המחיקה .מחיקהסמנו את האובייקט המיועד למחיקה ולחצו על 

 . לאישור הפקודהכן

 הערה

שמור בספרייה  מוחקת לא רק את רשומת האובייקט אלא גם את האובייקט עצמו אם הוא מחיקההפקודה 
 .כלשהי במערכת הקבצים שבשרת

 תמונה ממוזערת
כעת תיפתח תוכנית המיועדת ליצירת  .לחצו על לחצן זה כדי ליצור תמונה ממוזערת של אובייקטי תמונה

תוכלו לצפות בתמונה הממוזערת כאובייקט נוסף בתצוגה , תמונות ממוזערות וברגע שתסיים את פעולתה
 .וכן הלאההמקוצרת בקטלוג המקוון 

  מפתוח
 PDF-כעת תיפתח תוכנית שתמיר מסמכי וורד ו .לחצו על לחצן זה כדי ליצור מפתח של אובייקטי טקסט

   .ובכך יהפוך תוכן אובייקט הטקסט לזמין עבור חיפושי טקסט, לפורמט הניתן למפתוח

ערכה אחרת  אם לא הוגדרה ISO Latinשימו לב לכך שלצורך המרת התווים תיבחר ערכת תווים של 
בערבית , בעברית, עבור מסמכים ברוסית ).ראו להלן( של טפסי האובייקטים נתונים טכנייםבלשונית 
  .ודאו שהקצתם את ערכת התווים הרלוונטית לפני תחילת המפתוח, וכן הלאה

 טופסי אובייקטים 16.3
 .לחצניםלמעט לשונית פרטי אובייקט ולשונית הדפדפן ישנם שלושה , בכל לשוניות האובייקטים

 הוספה/ עדכון 
 .כדי לשמור את השינויים שערכתם ברשומת האובייקט בלשונית הספציפיתעדכון לחצו על 

 הוספהיופיע הלחצן ,  ברשימת האובייקטים כדי להוסיף אובייקט דיגיטלי חדשחדשאם בחרתם בלחצן 
 .עדכוןבמקום 

 ברירות מחדל
 הלשונית הנוכחית כברירות מחדל לצורך יצירת לחיצה על לחצן זה תגרום לשמירת כל הערכים בשדות

 ). עד לרגע שבו תישמר ברירת מחדל חדשה(רשומות אובייקטים חדשות 

מחיקת ברירות בחרו בפקודה , אם ברצונכם למחוק את כל ברירות המחדל הקיימות של טופס האובייקט
 .פריטיםבתפריט מחדל של אובייקט 

 ביטול
 .עבודה בחלונית טופס האובייקט ולחזור לחלונית העליונהכדי להפסיק את הביטול לחצו על 
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 לשונית פרטי אובייקט 16.3.1

 
נתונים של האובייקט וכן מידע בסיסי ביחס לרשומה הביבליוגרפית -לשונית זו מציגה תקציר של מטה

 .שאליה הוא משויך

לחיצה על זאת עד לשמירתו באמצעות ,  אינה פעילה בעת יצירת אובייקט חדשפרטי אובייקטלשונית 
 .הוספה

 לשונית מיקום 16.3.2

 
מופעלת לשונית ,  ברשימת האובייקטיםהעתקה או חדשבעת יצירת אובייקט חדש באמצעות לחצני 

פרטים אודות , מקורו, לעדכן את שם האובייקט/לשונית זו משמשת להזין . בחלונית התחתונהמיקום
 .בעלי האובייקט וסוג השימוש בו, מיקום היעד של קובץ האובייקט

 שם
ניתן להוסיף עבור האובייקט שם שיוצג בענף האובייקטים של מנהל הרשומות  .שדה זה הוא אופציונאלי

תשתמש המערכת באופן אוטומטי בתוכן שדה הכותר של , אם השדה יושאר ריק .או בקטלוג המקוון
 .כשמו של האובייקט) BIB) 245##רשומת 

  ספרייה לקיטלוג-תת
מידע זה  .הספרייה שבבעלותה נמצא האובייקט הדיגיטלי-הוא מכיל את קוד תת .שדה זה הוא אופציונאלי

הספרייה בשרת שתוצע לצורך אחסון האובייקט הדיגיטלי  .רלוונטי לצורך גישה לאובייקט זה וניהולו
 .ספרייה חוקית-תוכנית בדיקה תוודא שנבחרה תת .תלויה בתוכן שדה זה

 :תוכלו לבחור מתוך האפשרויות הבאות .מה הנפתחתהספרייה מתוך הרשי-הקלידו או בחרו בתת

 .ספרייה ספציפיים- או לתתADM- האובייקט אינו מקושר ל–ריק  •
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• ADM – אם שדה זה מכיל את קוד ספריית ADM ,יהיה האובייקט משויך לספרייה זו. 

 .ספרייה זו-יהיה האובייקט משויך לתת, ספרייה- אם השדה מכיל קוד תת– ספרייה-תת •

 שסוג שימו
עבור כל אובייקטי הטקסט והתמונה  .הוא מגדיר את סוג השימוש באובייקט .שדה זה הוא שדה חובה

 .צפייהבחרו בסוג השימוש , המיועדים להצגה בקטלוג המקוון

משתמשת המערכת ,  שנוצרו על ידי תוכנית המפתוח לטקסט מלאXMLשימו לב לכך שעבור אובייקטי 
יש לפרמט , XMLאם יש צורך למפתח אובייקט  .מפתוח במערכתבמפתח סוגי השימוש ובטקסט שעבר 

 :להלן דוגמה לכך .אותו כהלכה
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <INDEX> 
    <txt>Sample of xml format internally generated for 
indexing of text objects</txt>  
   <txt>This is the XML-format that is used by the system for 
indexing</txt>  
    <txt>... </txt>  
    <txt>…</txt>  
    <txt>…</txt>  
    <txt>…</txt>  
    <txt>…</txt>  
    
  </INDEX> 

 

אובייקטים שנוצרו על ידי תוכנית מפתוח או מזעור תמונות ברשימת האובייקטים יוקצו אוטומטית לסוגי 
 .בהתאמה, מפתחאו מוזערת תמונה מהשימוש 

 ברשימת האובייקטים מכילות קישור פעיל תמונה ממוזערתי הלחצן "רק תמונות ממוזערות שנוצרו ע
   .לאובייקט הדיגיטלי שממנו הן נוצרו

 ספריית אחסון
מופיע בו הנתיב  .שדה חובה זה מכיל פרטים אודות הספרייה בשרת שבה נשמרים אובייקטים דיגיטליים

)path (אליו יועתקו האובייקטים הללוש. 

ספרייה שנבחרה יוצגו -כל ספריות האחסון השייכות לתת .הספרייה שנבחרה-תוכן שדה זה תלוי בתת
 .ברשימה

 שם קובץ
הזינו את שם הקובץ של האובייקט  .שדה זה הוא שדה חובה אם טוענים קובץ מכונן מקומי או מכונן רשת

 .הדיגיטלי שאתם טוענים

 טכתובת אינטרנ
הזינו את  ).URL(י כתובת אינטרנט "שדה זה הוא שדה חובה אם טוענים קובץ שניתן לגשת אליו ע

  .כתובת האינטרנט המצביעה על הקובץ בשרת המרוחק

 סיומת
אך ניתן לשנותו לאפשרות אחרת מתוך הרשימה , הוא מופק באופן אוטומטי .שדה זה הוא שדה חובה

 .הנפתחת

 )בתים(גודל קובץ 
 .והוא מתמלא אוטומטית בעת טעינת הקובץ לשרת) bytes(מכיל את גודל האובייקט בבתים שדה זה 
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 לשונית פרטים טכניים 16.3.3

 
 ערכת תווים

במקרים  .מומלץ להשתמש בערכת תווים עבור אובייקטי טקסט שישמשו בהמשך למפתוח טקסט מלא
ה ישמש לאתחול התוכנית מידע ז .השדה מכיל את ערכת התווים של המסמך .אחרים היא אופציונאלית

 PDFהשדה משמש רק עבור אובייקטי טקסט כגון   .הרלוונטית להמרת תווים עבור מפתחות טקסט מלא
 .DOC-ו

 רזולוציה
 .ניתן להוסיף תיאור של הרזולוציה של אובייקטי תמונה .שדה זה הוא אופציונאלי

 צבע
 .י התמונהניתן להוסיף תיאור של צבע אובייקט .שדה זה הוא אופציונאלי

 מידות
 .ניתן להזין מידע על מידות האובייקט עבור אובייקטי תמונה .שדה זה הוא אופציונאלי

 יחס דחיסה
 .ניתן להזין את יחס הדחיסה של האובייקט הדיגיטלי .שדה זה הוא אופציונאלי

 חומרה לצורך יצירה
 . האובייקט הדיגיטליניתן להוסיף תיאור של החומרה ששימשה ליצירת .שדה זה הוא אופציונאלי

 תאריך יצירה
 .ניתן להזין את התאריך שבו נוצר האובייקט הדיגיטלי .שדה זה הוא אופציונאלי

 תוכנה לצורך יצירה
 .ניתן להוסיף תיאור של התוכנה ששימשה ליצירת האובייקט הדיגיטלי .שדה זה הוא אופציונאלי

  5 – 1הערה 
ניתן להשתמש בהם  .דו להוספת הערות ביחס לאובייקטשדות אלו נוע .שדות אלה הם אופציונאליים

 .נתונים טכניים נוספים-להוספת מטה
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 לשונית זכויות יוצרים 16.3.4

 
  איש קשר לזכויות יוצרים
ניתן להוסיף תיאור של איש הקשר בנוגע לזכויות יוצרים של האובייקט  .שדה זה הוא אופציונאלי

די לפתוח רשימה של ספקים שממנה תוכלו לבחור שיח שבסוף השורה כ-לחצו על לחצן הדו .הדיגיטלי
 .ספק כאיש קשר כזה

 בעל זכויות יוצרים
ניתן לבחור בעל זכויות יוצרים מתוך הרשימה הנפתחת או להקליד טקסט  .שדה זה הוא אופציונאלי

 .חופשי

 סוג זכויות יוצרים
 .בחרו בסוג זכויות היוצרים מתוך הרשימה הנפתחת .שדה זה הוא אופציונאלי

 סוג הודעת זכויות יוצרים
אם סומנה תיבת , הוא מציין איזה סוג של הודעה בדבר זכויות יוצרים תוצג .שדה זה הוא אופציונאלי

 .ניתן לבחור סוג זכויות יוצרים רק מתוך הרשימה הנפתחת ).ראו להלן (הודעת זכויות יוצריםהסימון 

 הערת זכויות יוצרים
 .תמש בשדה זה להוספת הערה למידע אודות זכויות היוצריםניתן להש .שדה זה הוא אופציונאלי

 הודעת זכויות יוצרים
  .כאן ניתן לקבוע אם תוצג הודעת זכויות יוצרים בקטלוג המקוון

 לשונית הרשאות גישה 16.3.5

 
 מועד פקיעת תוקף
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השתמשו  .בשדה זה ניתן להגדיר תאריך שבו יפוג השימוש באובייקט זה .שדה זה הוא אופציונאלי
  .בחרו תאריך מלוח השנה הנפתח או הזינו אותו באופן ידני .dd/mm/yyyyרמט תאריך מסוג בפו

 סטטוס הקורא
 .כשביניהם פסיק, )כל אחד בן שתי ספרות( סטטוסים 10ניתן להזין עד  .שדה זה הוא אופציונאלי

 ).ראו להלן(הספרייה -הרשאות הגישה לאובייקט נבדקות ביחס לסטטוס הקורא ולתת

אך תוכלו להזין סטטוסי קוראים שייבדקו , לב שבגרסה זו עדיין אין בדיקה של סטטוס הקוראשימו 
 .בגרסאות עתידיות

 IPכתובת 
 . של הקוראIP-הוא נועד להגביל את הגישה לאובייקט בהתבסס על כתובת ה .שדה זה הוא אופציונאלי

  (*).ניתן לקצר את הכתובות באמצעות שימוש בכוכבית 

 . כתובות המופרדות זו מזו באמצעות רווחים10עד ניתן להזין 

 ספרייה-תת
 .ספרייה מתוך הרשימה הנפתחת-בחרו בתת .שדה זה הוא אופציונאלי

אם הקורא אינו משויך  .ספריות-תתי/ספרייה-הרשאות הגישה לאובייקט ייבדקו כנגד שיוך הקורא לתת
 .הוא לא יוכל לצפות באובייקט, הספרייה שנבחרה-לתת

 קורס
אם  .ניתן להשתמש בשדה זה כדי להגביל את הצגת האובייקט על פי קורסים .דה זה הוא אופציונאליש

  .לא יוכל הקורא לצפות באובייקט, הקורס ומספר הקורא אינם תואמים

 . קורסים המופרדים זה מזה באמצעות רווחים10ניתן להזין עד 

 מספר עותקים
  .זמניות המרבי באובייקט בודד-פיות הבומוגדר בו מספר הצ .שדה זה הוא אופציונאלי

 משך השאלה
 .השימוש ייתמך בגרסאות עתידיות .לא בשימוש כרגע

 OPAC-הצגה ב
בחרו באפשרות זו אם ברצונכם שהאובייקט יוצג בקטלוג המקוון בכפוף להגבלות הגישה האחרות שצוינו 

 .לללא יוצג האובייקט בקטלוג המקוון כ, אם התיבה אינה מסומנת .לעיל

 מותר אורח
אם התיבה אינה  .בחרו באפשרות זו אם ברצונכם שמשתמשים שאינם רשומים יוכלו לצפות באובייקט

  .לא יוצג האובייקט בפני משתמשים שאינם רשומים, מסומנת
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 לשונית הדפדפן 16.3.6

 
לחצו על , כדי לצפות באובייקט .לשונית זו מאפשרת צפייה באובייקט שנבחר בדפדפן האינטרנט שלכם

אפשרות זו  .צפייהבמקרים מסוימים יוצג האובייקט אוטומטית בלא שיהיה צורך ללחוץ על  .צפייה
 .על פי סוג וגודל האובייקטים" אלף"י מתאם "נקבעת ע

 חיפוש אובייקטים דיגיטליים 16.4
נתונים -וזו מכילה את המטה,  שלכםBIBכל האובייקטים מקושרים לרשומה הביבליוגרפית בספריית 

 .BIBאי לכך עומדים לרשותכם אותם חיפושים הקיימים בספריית  .התיאוריים

 חיפוש טקסט מלא 16.4.1
טקסט מלא מאפשר חיפוש אחר כל המונחים במסמכים הרשומים כאובייקטים שעברו מפתוח חיפוש 

'  בעמ16.2 עיינו בפרק ( ברשימת האובייקטים מפתוחלחצו על , כדי לבצע חיפוש טקסט מלא .טקסט מלא
125. 

כדי לבצע חיתוך בעת "%" אך זכרו שיש להשתמש בתו , )truncation(ניתן גם להשתמש בחיתוך 
  .חיפוש טקסט מלא

 ADAMממשק הסריקה של  16.5.1

ר את קטלוג  הוא יישום תהליך עבודה אוטומטי במטרה להעשיADAMמטרת ממשק הסריקה של 
נתונים מתאימים תוך שימוש במודול ניהול האובייקטים -הספרייה בנתוני אובייקטים דיגיטליים ומטא

ממשק הסריקה מאפשר יצירת משימות סריקה עבור פריטים היישר  ).ADAM" (אלף"הדיגיטליים של 
 ".אלף"מתוך מודול 

במטרה לבצע , כגון תוכנות סריקה, ניותממערכות חיצו" אלף"ניתן להזמין משימות סריקה שנוצרו בתוך 
-תדרוש המערכת החיצונית פרטים אודות משימות הסריקה באמצעות שירותי, למטרה זו .את הסריקה

פרטי , כולל מידע ביבליוגרפי, ותקבל את הפרטים הרלוונטיים, )ALEPH-X-Server ,OAI(רשת 
 .ופרמטרים לצורך הסריקה, פריטים ובעלות

כל עוד הם מסופקים , י מערכות חיצוניות"תמונות או קובצי טקסט שנוצרו ע" אלף"ניתן לטעון לתוך 
 :ומכילים את המזהים הבאים) MARC או XML) Dublin Coreבפורמט 

 שאליה מקושר הפריט שנסרק" אלף"מזהה הרשומה הביבליוגרפית של  •

 .מזהה משימת הסריקה במטרה לוודא שהסריקה אכן נעשתה •
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ניתן להפוך את תהליך העשרת קטלוג , בצורה זו .DigiTool-ביר סריקות שבוצעו לניתן להע, יתרה מכן
 .DigiTool/ADAMלאוטומטי תוך שימוש בממשק " אלף"

 תהליך העבודה
התצוגה המלאה של הרשומה הביבליוגרפית בלשונית החיפוש מציגה פרטים אודות סריקות קיימות של 

  .עדיין לא הסתיימווכן משימות סריקה ש, אובייקטים דיגיטליים

 
 

כעת תוצג רשימת פריטים  ".רשימת פריטים"לחצו על , אם ברצונכם ליצור משימת סריקה חדשה
ייה אחת ספר-או רשימת פריטים ספציפית לתת, הספריות-הכוללת פריטים מכל תתי) ITMG(גלובליים 

  ).ITM(בלבד 

 

 
 

 :והזינו את הפרמטרים הבאים לצורך משימת הסריקה" סריקה חדשה"לחצו על 

  פרטים אודות יוצר משימת הסריקה •

 פרטי האובייקט שיש לסרוק אותו •

הפרמטרים לסריקה נשמרים ברשומה  .תן למחקה או לשנותהלא ני, לאחר שנוצרה משימת סריקה
 .SCJהביבליוגרפית תחת השדה 
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על הספריות ליצור  .ניהול משימות הסריקה הוא חלק מהמערכת המרכזית, "אלף"בקונסורציום של 
כל משימת סריקה שנוצרה על ידי הספרנים  .משימות סריקה עבור פריטים ספציפיים בקטלוג המרכזי

כך תבדוק  ).SCJתחת השדה (יות תישמר ברשומה הביבליוגרפית של הקטלוג המרכזי באחת הספר
השדה -הבדיקה תיעשה על פי תתי .תשלח הודעה, ואם כן, המערכת אם כבר יש משימות סריקה קיימות

a ,b ,cו -d של שדה SCJ. 

ל הספריות תוכל הספרייה המקומית לצפות במשימות סריקה קיימות ש, "אלף"במסגרת קונסורציום 
ואי לכך יהיה המידע זמין הן בתצוגה מרכזית והן , משימות הסריקה הן חלק מתהליך השכפול .האחרות

 .בתצוגה מקומית

 

 ADAMממשק הסריקה של  16.5

 הוא יישום תהליך עבודה אוטומטי במטרה להעשיר את קטלוג ADAMמטרת ממשק הסריקה של 
ים מתאימים תוך שימוש במודול ניהול האובייקטים נתונ-הספרייה בנתוני אובייקטים דיגיטליים ומטא

ממשק הסריקה מאפשר יצירת משימות סריקה עבור פריטים היישר  ).ADAM" (אלף"הדיגיטליים של 
 ".אלף"מתוך מודול 

במטרה לבצע , כגון תוכנות סריקה, ממערכות חיצוניות" אלף"ניתן להזמין משימות סריקה שנוצרו בתוך 
-תדרוש המערכת החיצונית פרטים אודות משימות הסריקה באמצעות שירותי, למטרה זו .את הסריקה

פרטי , כולל מידע ביבליוגרפי, ותקבל את הפרטים הרלוונטיים, )ALEPH-X-Server ,OAI(רשת 
 .ופרמטרים לצורך הסריקה, פריטים ובעלות

כל עוד הם מסופקים , י מערכות חיצוניות"תמונות או קובצי טקסט שנוצרו ע" אלף"ניתן לטעון לתוך 
 :ומכילים את המזהים הבאים) MARC או XML) Dublin Coreבפורמט 

 שאליה מקושר הפריט שנסרק" אלף"מזהה הרשומה הביבליוגרפית של  •

 .מזהה משימת הסריקה במטרה לוודא שהסריקה אכן נעשתה •

הליך העשרת קטלוג ניתן להפוך את ת, בצורה זו .DigiTool-ניתן להעביר סריקות שבוצעו ל, יתרה מכן
 .DigiTool/ADAMלאוטומטי תוך שימוש בממשק " אלף"

 תהליך העבודה
התצוגה המלאה של הרשומה הביבליוגרפית בלשונית החיפוש מציגה פרטים אודות סריקות קיימות של 

  .וכן משימות סריקה שעדיין לא הסתיימו, אובייקטים דיגיטליים
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כעת תוצג רשימת פריטים  ".רשימת פריטים"לחצו על , אם ברצונכם ליצור משימת סריקה חדשה
ספרייה אחת -או רשימת פריטים ספציפית לתת, הספריות-הכוללת פריטים מכל תתי) ITMG(גלובליים 

  ).ITM(בלבד 

 

 
 

 : הפרמטרים הבאים לצורך משימת הסריקהוהזינו את" סריקה חדשה"לחצו על 

  פרטים אודות יוצר משימת הסריקה •

 פרטי האובייקט שיש לסרוק אותו •

הפרמטרים לסריקה נשמרים ברשומה  .לא ניתן למחקה או לשנותה, לאחר שנוצרה משימת סריקה
 .SCJהביבליוגרפית תחת השדה 

על הספריות ליצור  .ערכת המרכזיתניהול משימות הסריקה הוא חלק מהמ, "אלף"בקונסורציום של 
כל משימת סריקה שנוצרה על ידי הספרנים  .משימות סריקה עבור פריטים ספציפיים בקטלוג המרכזי

כך תבדוק  ).SCJתחת השדה (באחת הספריות תישמר ברשומה הביבליוגרפית של הקטלוג המרכזי 
השדה -הבדיקה תיעשה על פי תתי .תשלח הודעה, ואם כן, המערכת אם כבר יש משימות סריקה קיימות

a ,b ,cו -d של שדה SCJ. 

תוכל הספרייה המקומית לצפות במשימות סריקה קיימות של הספריות , "אלף"במסגרת קונסורציום 
ואי לכך יהיה המידע זמין הן בתצוגה מרכזית והן , משימות הסריקה הן חלק מתהליך השכפול .האחרות

 .בתצוגה מקומית
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