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מידע מסווג

Ex Libris Ltd. וכל שימוש לרעה שייעשה בו יביא ,  וסניפיההמידע הכלול במסמך זה הוא רכושה של
. .להפסד כספי .Ex Libris Ltd -אין להעתיק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מ

Ex Libris Ltd. או עם אחד מסמך 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 . ויים ולעדכונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינ
למעט האחריות , מפורשת או משתמעת, במסמך זה לא נכללת כל אחריות מכל סוג שהוא. המעודכן ביותר

 Ex Libris.שעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

Ex Libris דו לנוחות בלבד ואין בהצגתם כל  נוע-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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.כל הזכויות שמורות. 2007,  Ex Libris Limited זכויות יוצרים

.2007ק ביולי התיעוד הופ

1.4: גרסת מסמך
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© Ex Libris Ltd., 2007  Page 2 of 12 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Task Manager 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

http://www.exlibrisgroup.com/


 

תוכן העניינים
 

 4................................................................................סקירה כללית על מנהל המשימות 1
 4........................................................................................תפקודי מנהל המשימות 1.1

 4....................................................................................................הפעלת מנהל המשימות

 5........................................................................................................רשימת הקבצים 2
 5...................................................................................................צפייה ברשימת הקבצים
 6..................................................................................................צפייה בקבצים והדפסתם

 7.......................................................................................................ל"שליחת קובץ בדוא

 BATCH LOG(...................................................................................7(יומן אצווה  3

 BATCH QUEUE(............................................................................8(תור האצווה  4

5 PRINT DAEMON...............................................................................................9 
 Print ID(.................................................................................................9(זיהוי הדפסה 

 Print Daemon...............................................................................................10הגדרות 
 
 
 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 3 of 12 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Task Manager 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  



 

סקירה כללית על מנהל המשימות 1  

תפקודי מנהל המשימות 1.1  

 .ALEPH הוא מאפשר לכם וניתן לפתחו מתפריט , "500אלף "לק מכל מודולי מנהל המשימות מהווה ח
) batch queue(לצפות בתור האצווה , לטפל בקובצי ההדפסה שהופקו על ידי הפונקציות השונות

batch logs  .וכן להגדיר מדפסות ולהפכן לפעילֹות) (וביומני האצווה 
 

  .לערכם ולהדפיסם, מקומי ואחר כך לצפות בהםניתן באמצעותו להעתיק קבצים מהשרת אל המחשב ה
 

Print Daemon שנועד לחיפוש תקופתי בתוך ספרייה מסוימת אחר קבצים שלהם , -ניתן להגדיר את ה
Print ID  .מסוים כדי להדפיסם במדפסת ברירת המחדל של המחשב המקומי) (זיהוי הדפסה 

 
 .(Batch Queue משם אפשר גם (האצווה ניתן לצפות בשירותים ותוכניות הממתינים להרצה בתור 

  . למחוק שירותים מהתור או לשנות את מועד ההרצה המתוכנן שלהם
 

Batch Log או , שבו רשומים כל השירותים והתוכניות שהורצו בעבר, )(ניתן גם לצפות ביומן האצווה 
טקסט המופיע ביומן כגון מועדי ההתחלה והסיום שלהם וכן ה, ומוצגים פרטים לגביהם, אלה הרצים כרגע

  .ההרצה שלהם
 

הפעלת מנהל המשימות

ALEPH  :בתפריט ניהול משימות את מנהל המשימות תוכלו להפעיל באמצעות הפקודה 
 

 
 

  :מנהל המשימותכעת ייפתח חלון 
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  :שכל אחת מיועדת לאחד מתפקודי מנהל המשימות, בחלון זה ארבע לשוניות
 •  .צגה והדפסה של קובצי הדפסה ה–) מוצגת לעיל(רשימת הקבצים 

 •  . צפייה ביומן הרצת שירותי אצווה–יומן שירותי אצווה 

 •  . צפייה בתור השירותים הממתינים להרצה–תור אצווה 

Print Daemon  .הפעלתו וכיבויו,  • Print Daemon – הגדרת 

רשימת הקבצים  2

צפייה ברשימת הקבצים

) כגון ספרייה אדמיניסטרטיבית או ביבליוגרפית(יה בחרו בספרייה הרצו, כדי לצפות בקובצי ההדפסה
כעת יוצגו קובצי ההדפסה של ספרייה זו השמורים על גבי  .מתוך הרשימה הנפתחת בתחתית החלונית

  .בעוד שקובצי ההדפסה שכבר הועברו למחשב המקומי יוצגו בחלונית העליונה, השרת בחלונית התחתונה

 

בחרו אפשרות מיון , כדי לשנות את המיון.עבור רשימת הקבציםניתן להשתמש במספר אפשרויות מיון  
  . בתחתית החלוניתמיון לפיאחרת מתוך הרשימה הנפתחת בשדה 

 

) קבצים על גבי השרת(יש להעתיקו תחילה מן הרשימה בחלונית התחתונה , כדי להציג קובץ או להדפיסו
   : סדר הפעולות הבאעקבו אחר, כדי לבצע זאת.לרשימה המקומית בחלונית העליונה
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או לחצו על , בחרו בשורה הרצויה בחלונית התחתונה ולחצו עליה לחיצת עכבר כפולה .1
:כעת ייפתח החלון הבא.החץ הפונה מעלה שבין שתי החלוניות    

 

 

כך ניתן לשנות את  .2 .שם קובץ מקומיהקלידו שם חדש עבור קובץ מועתק זה בשדה 
  .שמם של קבצים שהועתקו למחשב המקומי

 .3   .כעת יוצג הקובץ ברשימת הקבצים המקומיים בחלונית העליונה.אישורלחצו על 

צפייה בקבצים והדפסתם
  :ישנן ארבע אפשרויות לצפייה בקבצים ולהדפסתם

 •  . הקובץ יישלח למדפסת המחוברת למחשבכם–הדפסה רגילה 

. הקובץ יוצג בפניכם לצורך עריכה שלפני הדפסה–תצוגה מקדימה   ח אפשר לשלו •
  .ל"אך לא לשלחו כהודעת דוא, אותו להדפסה

.  Notepad - המלאים ב XML Raw XML הצגת נתוני –  -צפייה ב • 

XML  . גולמי בחלון הדפדפן XML הצגת הקובץ בפורמט –  -דפדוף ב • 

 

ואז  .שבתחתית החלוןתצורת הדפסה צפייה מתוך הרשימה הנפתחת בשדה /בחרו באפשרות ההדפסה
  .הדפסהקבצים המקומיים ולחצו בחרו בקובץ מתוך רשימת ה

אפשרויות נוספות
 

  מחיקה
.ניתן למחוק קובץ אחד עם כל לחיצה  .לחצן זה פעיל רק עבור קבצים השמורים במחשב המקומי 

  .תתבקשו לאשר כל מחיקה
 

  שינוי שם
.לחצן זה פעיל רק עבור קבצים השמורים במחשב המקומי   .ניתן באמצעותו לשנות את שמם של קבצים

 
  רענון

באמצעותו ניתן לרענן את רשימת הקבצים שעל .לחצן זה פעיל רק עבור קבצים השמורים על גבי השרת 
.גבי השרת
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ל"שליחת קובץ בדוא
:עקבו אחר ההוראות הבאות, כדי לבצע זאת .או שניהם, ל"יישלח בדוא, ניתן לבחור אם קובץ יודפס  

 
.בחרו בקובץ כלשהו, במנהל המשימות  1. 

.'הדפסה רגילה'ת תצורת ההדפסה להגדירו א  2. 
 .3 .סוג הגדרהבחרו אחת מהאפשרויות בתיבת 

 .4  .הדפסהלחצו על 
 

הערה
מכתב איחור , לדוגמה(הוא חייב להיות ממוען לאדם ספציפי , ל"כדי שאפשר יהיה לשלוח קובץ בדוא

.ל"הקובץ יודפס ולא יישלח בדוא, אם לא .ל שלו מצוינת בקובץ זה"שכתובת הדוא) בהחזרה לקורא
  

)Batch Log(יומן אצווה   3
Batch Log מופיעים כל השירותים והתוכניות שהורצו במצב אצווה או אלה ) (ברשימת יומן האצווה 

  .המורצים כרגע
 

.פתחו את לשונית יומן האצווה, כדי לצפות ביומן האצווה   :כעת יוצג החלון הבא
 

 
 

PID – Process ID  –שלו ) (את זיהוי התהליך , )או התוכנית( מציגה את שם השירות החלונית העליונה
בחלונית התחתונה מוצגים . שלו) Print ID(ואת זיהוי ההדפסה , מספר ייחודי הניתן על ידי המערכת

 מועדי ההתחלה והסיום וכן הטקסט המופיע –הפרטים המלאים של השירות שסומן בחלונית העליונה 
  .הרצה שלוביומן ה
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בחרו בזיהוי ההדפסה מתוך הרשימה , כדי לסנן את רשימת תהליכי האצווה עבור זיהוי הדפסה מסוים

  .בתחתית החלוןסינון הנפתחת שבשדה 
 

)Batch Queue(תור האצווה  4  

 .(Batch Queue כדי (ברשימה זו מופיעים כל התוכניות והשירותים הממתינים להרצה בתור האצווה 
   :תור האצווהכעת יוצג חלון .פתחו את לשונית תור האצווה, האצווהלצפות בתור 

 

 
 

  . האם הוא רץ כרגע או לא–בחלקו העליון של החלון מופיע הסטטוס הנוכחי של התור 
 

כעת תופיע בקשה  .מחיקהסמנו את השורה הרלוונטית ולחצו על , כדי למחוק פריט מסוים מהרשימה
  :לאישור פקודת המחיקה

 
שינוי סמנו את השורה הרלוונטית ולחצו על , שנות את זמן ההרצה של פריט מסוים מהרשימהכדי ל

   .בחלון שנפתח כעת מלאו את תאריך וזמן ההרצה החדשים.שעת הרצה
 

Util C  . על גבי השרת -עליכם להשתמש ב, כדי לעצור את התור או לאתחל אותו מחדש
 

הן רשימת השירותים הממתינים בו הם דינאמיים על גבי ו) רץ או אינו רץ(הן סטטוס ההרצה של התור 
.תוכן הלשונית אינו משתנה בצורה אוטומטית, כאשר חלון מנהל המשימות פתוח, יחד עם זאת .השרת  

  . כדי להציג את הסטטוס המעודכן לרגע הלחיצהרענוןניתן להשתמש בלחצן 
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Print Daemon 5  

Print Daemon -כאשר ה  .שב המקומי לצורך הדפסהכלי זה נועד להעברת קובצי הדפסה מהשרת למח 
) Print ID(הוא מחפש בתדירות מסוימת בתוך ספרייה מסוימת אחר קבצים שלהם זיהוי הדפסה , פעיל
  לשונית Print Daemon.מעבירם למחשב המקומי ומדפיסם במדפסת ברירת המחדל של האחרון, מסוים

  .מכילה את הדרוש להגדרת כלי זה ולהפעלתו

Print ID( (יהוי הדפסה ז

סיומת זו .לקובצי הדפסה שנוצרו על גבי השרת יתכן ויהיה זיהוי הדפסה בצורת סיומת לשם הקובץ 
. של המודול הרלוונטי נקבעת על ידי מבקש השירות או על ידי קובץ  print.ini השימוש בזיהוי הדפסה

, לדוגמה(למחלקה מסוימת , ), לדוגמה(נועד לייחוס קבצים המיועדים להדפסה לאדם מסוים  ruth
.(  hp500c , לדוגמה(או למדפסת מסוימת )  itemlabel , לדוגמה(לסוג הדפסה מסוים , ) acquisitions

 

cir-22 יתוסף זיהוי ההדפסה שהענקתם להם לשם , י השירות "כאשר מודפסים טפסי הזמנת צילומים ע
Print Daemon.קובץ הפלט -אם ה וידפיס , הוא יזהה את הסיומת הזו, במנהל המשימות הוגדר כהלכה  

על גבי מדפסת ברירת המחדל של , באופן אוטומטי כל קובץ שהסיומת שלו זהה לסיומת שהוגדרה
  .המחשב

 

print.ini של המודולים השונים במטרה לכוון את ההדפסות בזיהוי ההדפסה נעשה גם שימוש בקובצי 
 Print Daemon-רך הדפסה אוטומטית על ידי הלצולמנהל המשימות שנוצרו אד הוק במודול ישירות 

  ). מדפסת ברירת המחדל של המחשב שבו נדרשה ההדפסהשאינהבדרך כלל במדפסת (

 

  :ישנן מספר תכונות שאותן יש לקחת בחשבון בנושא זיהוי ההדפסה

 •  הקצאת זיהוי הדפסה

. ידפיס רק מסמכים שיש להם זיהוי הדפסה ספציפי  Print Daemon אם אתם -ה  
הקצו לקובצי הפלט שלו זיהוי הדפסה ספציפי , "אלף"מריצים שירות כלשהו של 
alephe_tab/job_list$   .  של הטבלה4באמצעות הוספת ערך בטור 

על זיהוי ההדפסה להיות מורכב מאותיות קטנות , כדי שהתהליך יעבוד כראוי 
lowercase  .מקפים וקווים תחתונים בלבד, ספרות, )(

 •  פלט ההדפסה

-ם אתם מעוניינים שקובצי הפלט של השירותים שאתם מריצים יודפסו באמצעות הא
Print Daemon  :שימו לב לנקודות הבאות, 

$data_print את קובצי הפלט ניתן למצוא בתיקיה  תחת הספרייה  .1
  ".אלף"הרלוונטית של 

: על שם הקובץ להתאים לפורמט המקובל 2. 
<base_file_name>.<print ID>  
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yoursite_custom_report.your-id אין להוסיף . : לדוגמה  
  .נקודות לשם הקובץ

Print Daemonהגדרות 
Print Daemon:   כעת תיפתח לשונית .Print Daemon פתחו את לשונית , כדי להגדיר כלי זה כראוי
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  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא,  ולהפעילוPrint Daemon-כדי להגדיר את ה

ירת המחדל המחוברת למחשב תוך שימוש בשיטת העבודה הגדירו את מדפסת בר .1
Windows  . לצורך כךהמקובלת של 

.הוסיפו את זיהויי ההדפסה שאתם מעוניינים שהמחשב יזהה אותם  לחצו על , לצורך כך .2
:הגדרות זיהוי הדפסהכעת יוצג החלון .הגדרות    
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o הצביעו על השדה המופיע בתחתית , כדי להוסיף זיהוי הדפסה חדש
הכניסו זיהוי הדפסה חדש , מספר זיהוי ההדפסה להוספה, החלון

, אם אינכם מעוניינים לבצע כל שינויים נוספים. הוספהולחצו על 
  .לחצו כעת על סגירה

זכרו שזיהוי ההדפסה הוא למעשה הסיומת של שם קובץ הדוח או   
  .המסמך שיש להדפיסו

ו ברשימה סמנו אות, כדי למחוק זיהוי הדפסה מסוים מהרשימה
.מחיקהולחצו על 

o 
אם אינכם מעוניינים לערוך שינויים נוספים  

  .סגירהלחצו על , ברשימה
 

.בחרו בספריות ובזיהויי ההדפסה שיישלחו למדפסת המחוברת למחשבכם  , לצורך כך .3
 Printבחרו באפשרויות הרלוונטיות בשתי החלוניות המרכיבות את לשונית 

Daemon החלהלחצו על , השינוייםלאחר שסיימתם לערוך את.   .

תוכלו גם לבחור ביותר מספרייה .ניתן לבחור בכל צירוף של זיהוי הדפסה וספרייה 
תוכלו לכוון את כל קובצי ההדפסה של ספרייה מסוימת , בצורה זו .וזיהוי הדפסה אחד

  .למדפסת ברירת המחדל

. בלשונית זוהפעלה באמצעות הלחצן  -ר הכאש .4  Print Daemon  Print-הפעילו את ה
Daemonהוא יחפש בתדירות קבועה בתוך ספרייה מסוימת אחר קבצים ,  במצב פעיל

מסוים כדי להדפיסם במדפסת ברירת המחדל של ) Print ID(שלהם זיהוי הדפסה 
  .המחשב המקומי

עדיין תוכלו להדפיס קובץ מתוך חלונית , שימו לב לכך שגם כאשר הוא אינו פעיל
  .הדפסהימונו ברשימת הקבצים ולחיצה על  באמצעות סרשימת קבצים

:  Print Daemon להלן הסבר לגבי האפשרויות הנוספות בלשונית

בדיקת מרווחי זמן בשניות
- פרמטר זה קובע כל כמה שניות על המערכת לבדוק אם ישנם קבצים המיועדים להדפסה באמצעות ה

).שניות (300 לבין 001הכניסו כאן מספר בין    .Print Daemonאם הכנסתם את הערך , לדוגמה
, לדוגמה (100-יש להוסיף אפסים מקדימים למספרים מתחת ל . שניות120הבדיקה תיעשה כל , "120"
  ). שניות30לציון המתנה של " 030"
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הצגת יומן
 או של השגיאות Print Daemon-כדי להציג את יומן ההדפסות שטופלו על ידי ההצגת יומן לחצו על 

   :לדוגמה.השחלו בתהליך ז

  

  

  

 

 

ניקוי יומן
.בחרו באפשרות זו כדי לנקות את הרשימה
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