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1 Přehled  

Autoritní záznamy jsou způsobem zajištění konzistence záhlaví, zejména těch, která se 

vztahují k autorovi, předmětu a názvům edic. Autoritní záznamy také mohou sloužit jako 

nástroj pro vyhledávání v bibliografické databázi. 

V systému ALEPH jsou autoritní záznamy katalogizovány a ukládány ve zvláštní databázi - 

autoritní (AUT) bázi. Konkrétní instalace může obsahovat jednu nebo více AUT bází, 

připojených k jedné nebo více bibliografickým bázím. Obecně pro různá autoritní hesla se 

doporučují různé AUT báze. Například hesla z MeSH (Medical Subject Heading) a autorit 

Library of Congress (Kongresové knihovny) by měla mít své vlastní báze. Důvodem pro to je 

skutečnost, že různé autoritní systémy mohou sdílet stejné termíny. 

Systém ALEPH podporuje autoritní formáty pro MARC 21, UNIMARC a MAB. Protože 

nastavení systému je řízeno tabulkami, je možné využívat různé druhy autorit. V této 

dokumentaci se zabýváme formátem autorit MARC 21. Nicméně funkcionalita a nastavení 

jsou pro všechny autoritní formáty stejné. 

Dalších šest kapitol popisuje různá hlediska používání autoritní databáze v systému ALEPH. 

Tyto kapitoly jsou vybudovány postupně nad sebou. Každá z nich přidává další aspekty:  

 2 Autoritní báze. V této kapitole je popsána autoritní báze se sekcemi pro 

autoritní záznam a indexy autoritní databáze, a způsob, jak jsou mezi 

autoritními záznamy vytvářeny vazby (například příbuzné, nadřazené 

a podřazené termíny).  

 3 Autoritní kontrola. V této kapitole je popsána vazba mezi bibliografickou 

a autoritní bází, včetně aktualizace bibliografických záznamů a obohacení 

rejstříků a souborů slov bibliografické báze.  

 4 Autoritní báze jako nástroj vyhledávání. Tato kapitola popisuje způsob, jak 

může být použita autoritní báze při vyhledávání v bibliografické bázi. Tato 

kapitola obsahuje následující témata:  

o Zobrazení/navigace z provázaných autoritních záznamů na 

bibliografické záznamy.  

o 'Přechody' z autoritní báze na bibliografickou bázi.  

 5 Vícejazyčné autority. V této sekci je popsáno nastavení autoritní báze jako 

vícejazyčné autoritní báze.  

 6 Dávkový import záznamů do autoritních báze. Tato sekce popisuje způsob, 

jak dávková služba Import autoritních záznamů (manage-31) přijímá vstupní 

soubor s autoritními záznamy a používá je pro aktualizaci autoritní báze.  
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 7 Dávkové procesy pro obohacování autorit a opravy v bibliografických 

bázích. V této kapitole je popsán způsob, jak mohou být použity služby 

p_manage_102 a p_manage_103 k tomu, aby bylo urychleno obohacení 

a oprava záznamů v bibliografické bázi na základě autoritních hesel v autoritní 

bázi. 

  

 

2 Autoritní báze 

 

Tato kapitola obsahuje následující sekce:  

 Autoritní záznam  

 Indexy autoritní báze  

 Vazby autoritní báze  

 Nastavení autoritní báze  

 

2.1 Autoritní záznam 

Autoritní záznam je katalogizován ve formátu pro autority MARC 21 s některými 

doplňkovými poli systému ALEPH. Následující tabulka popisuje nejdůležitější pole:  

 

Pole Popis 

Návěští (LDR)  Pole s pevnou délkou, které je tvořeno 24 pozicemi (00-23) pro 

každý záznam a které poskytuje informace, důležité pro 

zpracování záznamu.   

008  V tomto poli jsou důležité tyto kódy:  

 

 poz. 14 - je heslo vhodné pro použití pro 

hlavní/vedlejší záhlaví?  

 poz. 15 - je heslo vhodné pro použití pro věcné 

záhlaví?  

 poz. 16 - je heslo vhodné pro použití pro edice? 

o a = ano  
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Pole Popis 

o b = ne  

Systém používá tyto kódy, ke stanovení, zda by měl být 

autoritní záznam použit, pokud daný kód je nastaven v tabulce 

tab_aut (viz Nastavení řízení autorit na straně 36). Systém 

používá pro aktualizaci rejstříkových hesel hodnoty "a" a "c". 

Tato funkcionalita je relevantní pouze pro báze ve formátu 

MARC 21.  

1XX (2XX 

v UNIMARCu)  

Preferovaný termín (hlavní záhlaví). Záznam by měl mít pouze 

jedno pole 1XX (s výjimkou vícejazyčných autoritních 

záznamů).  

4XX  Nepreferované termíny. Upozorňujeme, že termíny 1XX a 4XX 

musí být v autoritní bázi unikátní. Víceznačná záhlaví (stejná 

pole 4XX v různých autoritních záznamech) jsou 

problematická. Další informace můžete najít v části Víceznačná 

rejstříková hesla na straně 29.  

5XX  Asociovaný termín. Typ vztahu je definován v podpoli w (nebo 

v podpoli 5 ve formátu UNIMARC). Další informace 

o vytváření vazeb mezi záznamy autorit, založenými na polích 

5XX můžete najít v části Vazby autoritní báze na straně 10.  

UPD  UPD je speciální pole systému ALEPH, které určuje, zda bude 

autoritní záznam používán pro automatickou aktualizaci 

bibliografických záznamů. Obsah tohoto pole:  

 Y=bibliografický záznam je automaticky 

aktualizován  

 N=bibliografický záznam není aktualizován  

Pokud autoritní záznam nemá žádné pole UPD, pak systém 

použije implicitně hodnotu UPD=Y. 

COR  COR je speciální pole systému ALEPH, které je automaticky 

přidáno do autoritního záznamu po tom, co je preferovaný 

termín v daném záznamu změněn. Pokud není původní 

preferovaný termín v autoritním záznamu zachován, vazba na 

bibliografické záznamy (obsahujícími původní preferovaný 

termín) je ztracena. Viz Změna preferovaného termínu: úloha 

pole COR na straně 28, kde jsou uvedeny podrobnější 

informace.  

 

Autoritní záznamy mohou být buď vytvářeny (katalogizovány) ručně, nebo mohou být 

importovány z externích zdrojů s použitím importních procedur (online či dávkových). 
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2.2 Indexy autoritní báze 

V autoritní bázi je možné vyhledávat záznamy jako v jakékoliv jiné bázi v systému ALEPH.  

Mohou být definovány a vytvářeny různé druhy indexů (rejstříky, soubory slov a přímé 

indexy). Rejstříky autoritní báze se také používají, když katalogizátor vyhledává v autoritní 

bázi z modulu Katalogizace. Je-li to třeba, pak speciálně k tomuto účelu mohou být 

definovány další indexy. 

Autoritní báze pro předmětová hesla a jména pro formáty MARC 21 nebo UNIMARC mají 

zpravidla tyto rejstříky:  

MARC 21 

Osobní jména  vytvářená z polí 100, 400  

Jména korporací  vytvářená z polí 110, 410  

Názvy konferencí, akcí  vytvářené z polí 111, 411  

Unifikované názvy  vytvářené z polí 130, 430  

Věcná hesla  vytvářená z polí 150, 450  

Geografická hesla  vytvářená z polí 151, 451  

Žánr/forma  vytvářená z polí 155, 455  

 

UNIMARC 

Osobní jména  vytvářená z polí 200, 400  

Jména korporací  vytvářená z polí 210, 410  

Teritoriální nebo geografická jména  vytvářená z polí 215, 415  

Rodinná jména  vytvářená z polí 220, 420  

Unifikované názvy  vytvářená z polí 230, 430  

Jméno/Názvy  vytvářená z polí 240, 440  

Jméno/Kolektivní unifikované názvy  vytvářené z polí 245, 445  

Věcná hesla  vytvářená z polí 250, 450  

 

Pokud budete chtít, aby rejstříky obsahovaly asociované termíny (pole 5XX), měly by být 

vytvářeny oddělené rejstříky, které budou používány pro vyhledávání a kopírování z autoritní 

báze v katalogizačním modulu, bez těchto polí. To je kvůli tomu, že ALEPH vyžaduje, aby 

byl k rejstříkovému heslu připojen pouze jediný autoritní záznam kvůli zobrazení informací 

z autoritního hesla (například preferovaný/nepreferovaný) a kvůli automatickému vkládání 

preferovaného termínu v případě, kdy byl vybrán termín nepreferovaný.  
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2.2.1 Rejstřík "GEN"  

Kromě indexů, které jsou vytvořeny kvůli vyhledávání v autoritní bázi, systém vyžaduje 

"generální" rejstřík (GEN) pro vytváření vazeb mezi bibliografickými a autoritní bází. Tento 

rejstřík by měl obsahovat preferovaná (1XX) a nepreferovaná (4XX a COR) hesla. Pole 

s asociovanými termíny (5XX) by být obsaženy neměly, protože každý termín musí 

poskytovat vazbu zpět na jediný autoritní záznam.  

 

 

2.3 Vazby autoritní báze  

Můžete vytvářet vazby mezi příbuznými autoritními záznamy. Pro vytváření vazeb se ve 

formátech MARC 21 a UNIMARC používají pole 5XX, přičemž druh vztahu je definován 

v podpoli w tohoto pole (podpole 5 v UNIMARCu). V systému ALEPH může být druh 

vztahu definován ve speciální tabulce. Mohou být přidány další druhy, nad rámec těch, které 

jsou definovány v normě MARC (viz Vazby autoritní báze definované v tab07 na straně 15). 

  

Vazby mezi záznamy mohou být použity pro navigování v autoritní bázi; mohou být ale také 

použity pro navigování v bibliografické bázi (viz Autoritní báze jako nástroj vyhledávání na 

straně 51). 

 

Pokud je používána tabulka tab07 (viz Vazby autoritní báze definované v tab07 na straně 15), 

pak vztahy mezi hesly nemusejí být zadávány do obou autoritních záznamů (tedy do hesel na 

obou stranách příbuzenského vztahu). Postačí zapsat příbuzný termín pouze do jednoho 

záznamu a systém podle toho sám vytvoří obě strany vazby. Autoritní záznamy, do nichž byla 

vazba zapsaná obousměrně, mohou být také používány. V takovém případě není tabulka 

tab07 potřebná. Upozorňujeme, že tabulka tab07 je vyžadována pouze pro vícejazyčné 

autoritní báze. 

 

Vazby mezi autoritními záznamy, které jsou založené na definici v tabulce tab07 jsou 

vytvořeny pomocí dávkové služby Vytvoření vazeb mezi záznamy (p-manage-12). Vazby jsou 

také vytvářeny v okamžiku, kdy jsou záznamy v autoritní bázi přidávány a aktualizovány. 

Avšak upozorňujeme, že aby mohla být vazba vytvořena, musí už být autoritní záznam, na 

nějž příbuzné heslo odkazuje, už v bázi přítomné. To znamená, že databáze buď musí být 

vytvářena podle hierarchie vztahů, nebo že všechna hesla (pole 1XX v MARC 21, 2XX 

v UNIMARC) musí být uložena před tím, než jsou zadána asociovaná hesla. Je-li použita 

tabulka tab07, doporučuje se periodicky přebudovávat vazby v autoritní bázi výše zmíněnou 

službou. 

 

Poznámka 

Když je heslo změněno, systém neaktualizuje automaticky autoritní záznamy, v nichž je heslo 

asociovaným termínem. Jestliže se heslo objevuje v mnoha autoritních záznamech, může být 

užitečné používat službu Globální změny (p-manage-21) k tomu, aby mohlo být heslo 

změněno ve větším počtu záznamů. 
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Příklady:  

Tři dále uvedené autoritní záznamy mají asociované termíny. Všimněte si, že asociované 

termíny (550 bez podpole w nebo podpole 5 pro UNIMARC) jsou v tomto příkladu zadávány 

do obou záznamů; zatímco nadřazené termíny (podpole 550 w-g v MARC 21, resp. podpole 

5g v UNIMARCu) jsou zadány v případě druhu vazby nadřazenost-podřazenost pouze do 

jednoho záznamu. Toto jsou typické autoritní záznamy Library of Congress: 

 

  
 

 

Příklad 2: 

 

 
 

 

Příklad 3: 

 

 
 

 

Ve funkci Vyhledávání se vazby zobrazí takto: 
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Pokud klepnete na tlačítko Vazba, zobrazí systém přivázaný autoritní záznam. 

 

Obdobné zobrazení je k dispozici pro autoritní bázi i ve WWW OPACu. 

  

Když budete katalogizovat pole 5XX, můžete zkontrolovat, zda pole 5XX (směrování odkazu 

Viz též) katalogizované v autoritním záznamu, má odpovídající heslo v rejstříku "GEN". 

Pokud nebude odpovídající záhlaví v rejstříku "GEN", zobrazí se chybová hláška. Jestliže 

pole 5XX má odpovídající heslo, bude program také kontrolovat, jestliže toto heslo bylo 

odvozeno z pole záhlaví 1XX nebo z pole pro směrování odkazu Viz (4XX). Je-li 

odpovídající záhlaví odvozeno z pole Viz též (4XX), pak se zobrazí chybová zpráva (jméno 

programu je check_doc_aut_5xx, viz kapitola pro modul Katalogizace z manuálu pro 

systémového knihovníka - Kontrolní rutiny pro kontrolu záznamu pro nastavení kontrolních 

programů). Nastavení autoritní báze  

 

2.3.1 Indexy autoritní báze  

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

Indexy autoritní báze jsou definovány v tabulce tab00.<lng>, tab11_acc, tab11_word  

a tab11_ind.  

Tabulka tab00.<lng>  definuje různé indexy (rejstříky, soubory slov a přímé indexy). 

Následují příklady pro všechny typy indexů, které mohou být k dispozici:  

Soubory slov:  

  

H WRD   W-001      00       18       Slova-Všechna pole  

H WPE   W-002      00       20       Slova-Jmenné aut.  

H WCO   W-003      00       21       Slova-Korporat. aut.  

H WME   W-004      00       22       Slova-Konf./akce  

H WUT   W-005      00       23       Slova-Unifik.názvy  

H WPL   W-006      00       24       Slova-Místo vyd.  
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H WPU   W-007      00       25       Slova-Nakladatel  

H WSU   W-008      00       26       Slova-Věcné aut.  

  

Rejstříky:  

  

H PER   ACC     11 00       00       Osobní jména  

H TOP   ACC     11 00       00       LCSH  

H COR   ACC     11 00       00       Korporace  

H MET   ACC     11 00       00       Konference/akce  

H TIT   ACC     11 00       00       Unifikované názvy  

H GEO   ACC     11 00       00       Geografická jména  

H SBD   ACC     11 00       00       Zpřesnění  

H LCN   ACC     11 00       00       Klasifikace  

H GEN   ACC     11 00       00       Generální rejstřík  

H Z0101 ACC     12 00       00       Gen. rejstřík (stručné zázn.)  

H GXX   ACC     11 00       00       Gen. rejstřík  (sekundární)  

  

Přímé indexy:  

  

H LCC   IND     21 00       00       LCCN  

H CNO   IND     21 00       00       Kontrolní číslo  

 

Tabulka tab11_word definuje, která pole jsou posílána do kterých souborů slov. Následuje 

příklad pro formát MARC 21:  

  

100##                    adq                  01     WRD  WPE  WNA  

110##                    abcd                 01     WRD  WCO  WNA  

111##                    acde                 01     WRD  WME  WNA  

130##                                         01     WRD  WTI  WNA  

150##                                         01     WRD  WST  WSU  

151##                                         01     WRD  WSU  WSG  

 

155##                                         01     WRD  WGE  WSU  

 

 

Další příklad je pro formát UNIMARC:  
  

200##                    afg                  01     WRD  WPE  

200##                    afg                  01     WNA  

210##                    abeg                 03     WRD  WCO  

210##                    abef                 03     WNA  

220##                    af                   01     WRD  WFA  

 

Tabulka tab11_acc definuje to, která pole jsou posílána do kterých rejstříků. Následuje příklad 

pro formát MARC 21:  

  

100##                    PER   -wi  

110##                    COR   -wi  

111##                    MET   -wi  

130##                    TIT   -wi                    2  

150##                    TOP   -6  

151##                    GEO   -wi  
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400##                    PER   -wi  

410##                    COR   -wi  

411##                    MET   -wi  

430##                    TIT   -wi  

450##                    TOP   -wi56  

451##                    GEO   -wi  

  

100##                    GEN   -6  

110##                    GEN   -6  

111##                    GEN   -6  

130##                    GEN   -6                     2  

150##                    GEN   -6  

151##                    GEN   -6  

400##                    GEN   -wi56  

410##                    GEN   -wi56  

411##                    GEN   -wi56  

430##                    GEN   -wi56  

450##                    GEN   -wi56  

451##                    GEN   -wi56  

COR##                    GEN   -wi056  

5####                    GXX   -wi056  

  

 

Další příklad je pro formát UNIMARC:  
  

200##                    PER   -0235678  

200##                    SUB   -0234678  

210##                    COR   -0234678  

210##                    SUB   -0234678  

400##                    PER   -0235678  

410##                    COR   -0235678  

200##                    GEN  

210##                    GEN  

400##                    GEN   -0235678  

410##                    GEN   -0235678  

 

Poznámky pro tabulku tab11_acc:  

1. Jestliže se rejstříky používají i pro vyhledávání/validaci v modulu 

Katalogizace, neposílejte do nich pole 5XX, protože termíny by měly 

mít vazbu zpět do právě jednoho autoritního záznamu.  

2. Posílejte všechna pole 1XX, 4XX a COR do rejstříku GEN. Neposílejte 

do rejstříku GEN pole 5XX, protože termíny by měly mít vazbu zpět 

právě do jednoho autoritního záznamu.  

3. Kvůli implementaci programu check_doc_aut_5xx, který kontroluje, 

zda pole 5XX (směrování odkazu Viz též) katalogizované v autoritním 

záznamu, má odpovídající heslo v rejstříku "GEN". Všimněte si, že 

pole 5XX by mělo být posíláno do rejstříku "GXX" (jak je ukázáno ve 
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výše uvedeném příkladu).  Program check_doc_aut_5xx porovnává 

hesla v tomto rejstříku s hesly v rejstříku "GEN".  

4. Pro vytváření stručných záznamů (Z0101) z autoritní báze, posílejte 

všechna pole 1XX a 4XX do rejstříku Z0101  

 

Tabulka tab11_ind definuje, jaká pole jsou posílána do jakých přímých indexů. Následuje 

příklad pro formát MARC 21:  

  

010##                    LCC   a  

035##                    CNO  

 

Další příklad je pro formát UNIMARC:  
  

680##                    LCC  

675##                    UDC  

676##                    DDC  

 

2.3.2 Vazby autoritní báze definované v tab07 

 

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

Tato část obsahuje nastavení, které je potřeba pro vytváření vazeb pro autoritní záznamy, 

pokud je používána tabulka tab07. 

  

tab_z103  

Abyste mohli vytvořit vazby mezi autoritními záznamy, musí být v tabulce tab_z103 

v autoritní bázi definovaný tento řádek:  
  

update_z103_aut  

 

tab07  
Tato tabulka definuje vazby mezi autoritními záhlavími pro vytváření vazebních záznamů 

v Z103. 

Poznámka 

Vytvoření vazeb mezi autoritními záznamy v Z103 je nutné pouze pro vícejazyčné autoritní 

báze. Pokud budete katalogizovat ve vícejazyčné autoritní bázi, postačí přidat odkazy 5XX 

pouze v jednom z jazyků. Pomocí této tabulky vytváří systém vazby v Z103 a přidává 5XX do 

dalších jazykových verzí. Další pole 5XX nejsou ve skutečnosti v autoritním záznamu 

přítomná, ale pro zobrazení záznamu jsou doplněna (díky vazbám Z103). 
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Kromě toho mohou knihovny začít používat tab07 a vazby ze Z103 k tomu, aby budovaly 

reciproční odkazy 5XX. Podle nastavení tabulky, pokud máte 5XX v jednom záznamu, Z103 

dokáže vytvořit reciproční odkaz v dalším záznamu. Takto pokud zadáte odkaz pro 

"nadřazený termín", budou automaticky generovány odkazy pro "podřazený termín". 

Například autoritní záznamy LCSH (Předmětová hesla Library of Congress) obsahovat pole 

550 pouze pro nadřazené termíny ($$wg). Jestliže knihovna bude chtít zobrazovat odkazy 

v opačném směru (na podřazené termíny), může to být zařízeno právě díky této tabulce. 

 

Struktura tabulky: 

Sloupec 1  Kód pole 

Sloupec 2  Podpole pro vynechání nebo zahrnutí při hledání shody 

Sloupec 3  Rejstřík použitý pro vyhledání záhlaví. 

 

Poznámka 

Rejstřík by měl obsahovat všechna pole 1XX, ale žádné pole 5XX - to je kvůli tomu, že hesla 

v rejstříku musí ukazovat zpět na jediný autoritní záznam. K tomuto účelu je obvykle 

používán rejstřík "GEN". 

  

 

Sloupec 4  Podpole, obsahující druh vazby 

Sloupec 5  Kód druhu vazby 

Sloupec 6  Druh vazby ALEPH, která má být vytvořena. Tento kód se používá k rozlišení 

mezi druhy vazeb ve formátovacích tabulkách. 

Sloupec 7  Reciproční vazba. Jestliže asociované termíny jsou zadávány jen v jednom 

záznamu, měla by být definována reciproční vazba. 

 

  

Příklad tab07 (MARC 21)  
  

510##            GEN   w a          ET  LT  

510##            GEN   w b          LT  ET  

511##            GEN   w a          ET  LT  

511##            GEN   w b          LT  ET  

550##            GEN   w g          BT  NT  

550##            GEN   w h          NT  BT  

550##            GEN                RT  

 

 

Poznámka 

V příkladu uvedeném výše jsou asociované termíny zadány v obou záznamech. Proto druh 

vazby 'RT' je definován jen na jedné straně. Protože však jsou zadány jen nadřazené termíny, 

záznamy 550 s podpolem w-g mají definovanou reciproční vazbu. 
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Příklad tab07 pro formát UNIMARC:  
  

500## abcdfgxyz  GEN   5 g          BT  NT  

500## abcdfgxyz  GEN   5 h          NT  BT  

500## abcdfgxyz  GEN   5 b          LT  ET  

500## abcdfgxyz  GEN   5 a          ET  LT  

500## abcdfgxyz  GEN   5 z          RT  

500## abcdfgxyz  GEN   5 e          PS  

500## abcdfgxyz  GEN   5 f          RN  

 

 

2.3.3 Zobrazení autoritního záznamu 

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

Autoritní záznamy mohou být zobrazeny pomocí stejných tabulek jako bibliografické 

záznamy. Tato část ilustruje speciální aspekty zobrazení autoritních záznamů v úplném 

zobrazení záznamu. 

  

edit_doc_999  

Následuje příklad tabulky edit_doc_999 pro autoritní záznam (MARC 21):  
  

  

## SYS                  D LSys. č.              

## 1####                D LZáhlaví                Y Z     E  

## 260##                D LPředmět CSR            Y       E  

## 360##                D LPředmět CSAR           Y       E  

## 4####                D LViz                    Y       E  

!## 5#### w g           D LNadřaz. termín         Y Z     E  

!## 5#### w h           D LPodřaz. termín         Y Z     E  

## 5#### w -            D LViz též                Y Z     E  

## 663##                D LÚplný o. Viz též-jméno Y       E  

## 664##                D LÚplný o. Viz-jméno     Y       E  

## 665##                D LHistorie záhlaví       Y       E  

## 666##                D LVysvětl.o.-jméno.      Y       E  

## 64### a f            D LEdice-f                Y       E  

## 64### a t            D LEdice-t                Y       E  

## 64### a s            D LEdice-s                Y       E  

## UPD##                D LPříznak aktual.        Y       E  

## BT                   D LNadřazený termín       Y Q     E  

## NT                   D LPodřazený termín       Y Q     E  

## RT                   D LAsoc. termín           Y Q     E  

## ET                   D LDřívější termín        Y Q     E  

## LT                   D LPozdější termín        Y Q     E  

 

 

Kromě kódů běžných polí zadávejte vazby autoritních záznamů s využitím kódů, které jsou 

definovány ve sloupcích 6 a 7 tabulky tab07. Ve sloupci 10 tabulky edit_doc_999 pro ně 

zadejte "Q" jako druh vazby. 
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Poznámka  

Pole 5XX jsou v příkladu zakomentována. Zobrazují se jak vazby (například BT, NT atd.), 

tak pole 5XX. Termíny jsou duplikovány. 

  

 

 

3 Řízení autorit 

 

Tato kapitola obsahuje následující témata:  

 

 Používání autoritní báze  

 Proces řízení autorit  

 Zpřesnění  

 Víceznačná záhlaví  

 Nastavení řízení autorit  

 Procesy řízení autorit běžící na pozadí  

 Zprávy pro řízení autorit  

 

3.1 Používání autoritní báze 

Autoritní báze se používá těmito způsoby:  

1. Katalogizace bibliografického záznamu. Autoritní báze může být konzultována 

v průběhu katalogizace. Je možné v ní vybrat záhlaví a zkopírovat je do 

bibliografického záznamu.  

2. Aktualizace bibliografického záznamu. Je možné také nastavit systém tak, aby 

byly bibliografické záznamy automaticky aktualizovány, takže nepreferované 

termíny (neboli "nezavedená záhlaví") mohou být nahrazeny preferovaným 

termínem (neboli "zavedená záhlaví").  

3. Vyhledávání v bibliografické bázi. Je možné použít autoritní bázi k obohacení 

přístupových bodů (rejstříků a souborů slov) k bibliografickým záznamům. To 

znamená, že koncový uživatel může k vyhledávání používat i nepreferované 
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termíny. Budete-li si chtít přečíst o dalších aspektech používání autoritní báze 

pro vyhledávání v bibliografické bázi, podívejte se na část Autoritní báze jako 

nástroj vyhledávání  na straně 51. 

3.1.1 Vyhledávání a kopírování v modulu Katalogizace  

Při práci v konceptu katalogizačního záznamu můžete vyhledávat v lokální bázi pomocí 

"Hledat selekční termíny z polí aktuální báze" (F3) nebo hledat v dalších bázích "Hledat 

selekční termíny z polí jiné báze" (Ctrl+F3).  Ve druhém případě je obvykle prohledávaná 

báze bází autoritní. Viz Indexy autoritní báze na straně 9. 

 

Tyto možnosti jsou vysvětleny v části 5.2 v kapitole Katalogizace uživatelského manuálu. 

  

3.1.2 Aktualizace bibliografických záznamů 

Jestliže je hodnota v poli UPD v autoritním záznamu "Y", bude systém automaticky 

aktualizovat bibliografický záznam z nepreferovaného na preferovaný termín. 

  

V následujícím příkladu je pole UPD v autoritním záznamu pro American Bible Society 

nastaven na "Y" a bibliografický záznam obsahuje toto pole:  
  

710     $$aA.B.S.  

 

systém nahradí toto pole preferovaným termínem v okamžiku, kdy je záznam odesílán na 

server:  
  

710 $$aAmerican Bible Society  

 

Když systém aktualizuje bibliografický záznam, nahrazuje nepreferované termíny 

kompletním preferovaným termínem z autoritního záznamu, přičemž zachová doplněná 

zpřesnění (viz Zpřesnění  na straně 28). Speciální tabulka přidá ukončovací interpunkci (viz 

Přidání ukončování interpunkce k autoritami řízenému heslu na straně 43). 

Když je bibliografický záznam aktualizován, tak kromě aktualizace obsahu pole systém také 

opraví tag pole a jeho indikátory, pokud mají jinou podobu, než v autoritním záznamu. 

Jestliže například v autoritním záznamu bylo zadáno pole 451 jako odkaz Viz na pole 110 

a záhlaví v bibliografickém záznamu pochází z pole 651, systém opraví obsah pole a také 

opraví tag v bibliografickém záznamu na 610 (včetně indikátorů). 

 

Například: 

Autoritní záznam: 
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Původní bibliografický záznam: 

 

Opravený bibliografický záznam: 

 

 

Oprava je provedena rozdílně v těchto případech: 

Když je aktualizovaný tag v bibliografickém záznamu 6XX, bude druhý indikátor 

v bibliografickém záznamu zachován. Druhý indikátor v bibliografickém záznamu označuje 

tezaurus a v autoritním záznamu není používán. Druhá a třetí pozice tagu a první indikátor 

budou opraveny.  

Když jsou aktualizována bibliografická pole 650 nebo 655, jsou indikátory zachovány. 

Když je aktualizováno bibliografické pole 130, 630 nebo 730 z autoritního pole 130, druhý 

indikátor v autoritním poli (počet neřadicích znaků) je přesunut na místo prvního indikátoru 

v bibliografickém poli. Druhý indikátor v bibliografických polích je ponechán prázdný kromě 

těchto případů: 

Pro pole 630 je druhý indikátor (tezaurus) zachován.  

Pro pole 730 pokud je druhý indikátor 2 pro analytické heslo, pak je zachován.  

Když aktualizované pole v bibliografickém záznamu je 610, je aktualizováno z kombinace 

151/410, přičemž tag pole 610 aktualizován nebude. 

Pokud je aktualizováno bibliografické pole 24X, 255 nebo 440, tag ani indikátory polí 

nebudou aktualizovány. 

Když je aktualizováno bibliografické pole 043, 072 a 080, pak jak tag, tak indikátory budou 

zachovány. 

Když je aktualizováno lokální pole, což znamená, že obsahuje číslici 9, jako například 9XX 

nebo 69X, zůstanou tag a indikátory zachovány. Jestliže jde o běžný tag, ale aspoň jeden 

z indikátorů je abecední, pak tag je v případě potřeby aktualizován, ale indikátory budou 

zachovány. 

 

3.1.3 Obohacení bibliografických rejstříků 

Autoritní záznam ve formátu MARC 21 pro American Bible Society. 
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Jakmile systém použije tento záznam pro obohacení bibliografických rejstříků, uživatel může 

najít všechny nepreferované termíny v bibliografických rejstřících, dokonce i v případě, kdy 

tyto termíny samy nejsou v bibliografických záznamech. 

 

Jestliže například budete prohlížet rejstřík kvůli Beikoku Seisho Kaisha, systém zobrazí toto: 

  

 

 
 

 

Uživatel se může dostat k záznamům s preferovaným termínem kliknutím na křížový odkaz.  
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3.1.4 Obohacení bibliografických souborů slov  

Je možné nastavit systém tak, aby vytvářel slova v souborech slov z nepreferovaných termínů. 

Tato možnost je založena na speciálním programu pro expanzi (viz Obohacení souborů slov 

na straně 40). 

Takové nastavení umožňuje, aby uživatel používal pro vyhledávání jednotlivá slova 

z nepreferovaných termínů z autoritních záznamů. Zde je příklad pro vyhledávání pomocí 

klíčových slov pro beikoku: 

 

 

 

Tímto vyhledáváním lokalizujete záznamy s korporativním autorem: American Bible Society: 
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3.2 Proces řízení autorit  

Tato část popisuje způsob, jak funguje proces řízení autorit. 

 

3.2.1 Vazba BIB-AUT - ue_08 

Vazba mezi bibliografickou a autoritní bází je vytvářena prostřednictvím rejstříků 

z bibliografické báze. 

  

Když je v bibliografické bázi vytvořeno nové rejstříkové heslo, systém se snaží najít shodné 

heslo v generálním rejstříku (GEN) autoritní báze. Jestliže je shodné heslo nalezeno, systém 

použije autoritní záznam (nalezený pomocí rejstříku autoritní báze) k tomu, aby obohatil 

bibliografický rejstřík přidáním jak preferovaného, tak všech nepreferovaných termínů.  

  

Tuto funkci provádí speciální proces, který je pojmenován ue_08. Tento proces musí být 

spuštěn na pozadí v bibliografické bázi. Po tom, co bylo heslo zkontrolováno procesem 

ue_08, je označeno buď jako takové, které je připojeno k autoritnímu záznamu, nebo pokud 

nebyl nalezen odpovídající autoritní záznam, jako heslo, které bylo zpracováno procesem 

ue_08. 

 

3.2.2 Opakovaná kontrola autorit pro vybraná rejstříková hesla 

Můžete nastavit vybraná hesla jako nová -NEW-, i když již byla zpracována a označena jako 

připojená k autoritnímu záznamu. Můžete též nastavit rejstříkové heslo jako zpracované 

procesem ue_08, pokud nebyl nalezen odpovídající autoritní záznam. Toto přiměje proces 

ue_08 k tomu, aby znovu dané heslo prověřil. 

  

Budete-li chtít tuto akci provést, vyberte si rejstříkové heslo v prohlížení seznamu 

rejstříkových hesel v GUI funkci Vyhledávání a klepněte na Nová kontrola (můžete si vybrat 

více než jedno heslo): 
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Vybraná rejstříková hesla jsou nastavena na NEW (nová) a informace o vazbě na autoritní 

záznam, která se zobrazuje vpravo od rejstříkového hesla, je vymazána.  Jestliže rejstříkové 

heslo má nějaká odkazová hesla, i ony jsou nastaveny na NEW: 

 

Poznámka 

Volba Nová kontrola pracuje pouze pro rejstříková hesla, která nejsou odkazy. Odkazová 

hesla jsou vyřízena z hlavního hesla, které je dosažitelné z volby Další údaje.  

 

 

3.2.3 Nalezení shody 

Shoda mezi bibliografickým rejstříkovým heslem a autoritním rejstříkovým heslem je 

založena na normalizované a řadicí formě hesla. Tyto podoby hesla musí být v obou bázích 

identické. To znamená, že normalizované a řadicí formy pro rejstříky v bibliografické bázi 

musí být vytvářeny stejným způsobem, jako normalizované a řadící formy generálního (GEN) 

rejstříku v autoritní bázi. 
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Poznámka  

Systém při vytváření rejstříkových hesel odstraňuje ukončovací interpunkci pro podpole, 

takže takováto interpunkce není pro identifikaci shody významná. Je odstraňována následující 

interpunkce: 

  

  

Značka Název 

:  dvojtečka  

,  čárka  

.  tečka  

=  rovnítko  

;  středník  

/  lomítko  

 

Například pole:  
  

100     $$aGrey Owl,  $$d1888-1938.  

 

vytváří rejstříkové heslo:  
  

$$aGrey Owl $$d1888-1938  

 

Pro vkládání chybějící interpunkce podpolí do aktualizovaných bibliografických rejstříkových 

hesel se používá speciální tabulka (viz Přidání ukončování interpunkce k autoritami řízenému 

heslu na straně 43). 

  

3.2.4 Aktualizace bibliografických záznamů  

Proces ue_08 neaktualizuje bibliografické záznamy. Tato procedura pouze identifikuje 

záznamy, které jsou kandidáty pro aktualizaci (k tomu se vytváří záznamy v tabulce Z07), 

a odesílá zprávu indexovací proceduře (ue_01) v případě, že tyto záznamy by měly být 

reindexovány. Proces ue_01 volá sekci UE_01 v tabulce tab_fix v bibliografické bázi. 

Program fix_doc_ref_1 je program pro úpravu, který aktualizuje bibliografické záznamy - 

tento program by měl být definován v sekci UE_01, aby se oprava záznamů mohla uskutečnit. 

Kromě toho proces ue_01 indexuje také nepreferované termíny pro zařazení do souborů slov.  

 

Jako část procesů pro obohacení (které provádí ue_08) jsou rejstříková hesla v bibliografické 

bázi označena jako ty, které jsou buď preferované, nebo nepreferované termíny. Podle 

hodnoty v poli UPD v autoritním záznamu jsou také identifikovány jako termíny, které by 

mohly být použity pro aktualizaci bibliografického záznamu. Jinak řečeno, aktualizace 

bibliografického záznamu se provádí z bibliografického rejstříku, nikoliv přímo z autoritního 

záznamu. 
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1. Bibliografický záznam je indexován (prostřednictvím procesu ue_01). 

2. Jestliže neexistuje žádné odpovídající rejstříkové heslo, je vytvořeno 

v bibliografické bázi nové rejstříkové heslo, v kterémžto případě proběhnou 

kroky 3-6.  

3. Bibliografické rejstříkové heslo je zkontrolováno proti autoritní bázi 

(prostřednictvím procesu ue_08).  

4. Bibliografické rejstříkové heslo je připojeno k záznamu z autoritní báze (díky 

ue_08) a jsou pro něj v bibliografickém rejstříku vytvořeny křížové odkazy.  

5. Bibliografické záznamy, připojené k bibliografickému rejstříkovému heslu, 

jsou evidovány pro přeindexování (Z07).  

6. Bibliografické záznamy jsou přeindexovány (ue_01) a v případě potřeby 

opraveny (fix_doc_ref_1). 

Možnost nezapisovat záznamy do Z07 může být použita po importu bibliografických 

a autoritních záznamů, které prošly zpracováním autorit; v takovém případě se 

pravděpodobně neočekává, že by bibliografické záznamy mohly obsahovat nepreferovaná 

hesla, takže zápis do Z07 by byl nadbytečný. Tato možnost může být také nastavena na 'N', 

pokud knihovna použila službu p_manage_102 k obohacení bibliografických rejstříků ze 

záznamů autoritní báze (viz Dávkové procesy pro obohacování autorit a opravy 

v bibliografických bázích na straně 73). Kromě toho je možnost nastavení na 'N' užitečná tam, 

kde všechny záznamy v autoritní bázi mají příznak UPD nastaven na 'N'.  

 

3.2.5 Aktualizace autoritní báze (ue-11)  

Procedura ue_08 pracuje pouze na nových heslech, která byla přidána do bibliografické báze. 

Avšak i v autoritní bázi může dojít ke změnám. Tyto změny zahrnují přidání nových záznamů 

a aktualizace existujících záznamů (vymazání, přidání nových nepreferovaných termínů, 

změna preferovaného termínu). Takové změny se pravděpodobně promítnou i do 

bibliografické báze. Proces ue_11 posílá a přijímá zprávy (Z105) mezi bázemi. V autoritním 

mechanismu se používá k tomu, aby promítla změny provedené v autoritním záznamu do 

bibliografické báze. Když jsou autoritní záznamy aktualizovány, systém pošle zprávu do báze, 

která je definována v tabulce tab_z105 autoritní báze. Speciální proces, zvaný ue_11, který 

musí pracovat na pozadí v bázi, která má na starost Z105 (USR00), pošle zprávu. 

  

Proces ue_11 musí pracovat na pozadí v bázi, definované pro proměnnou z105_library 

v souboru aleph_start. Jestliže je proměnná nastavena takto:  

 

setenv    z105_library       USR00  

 

pak ue_11 musí být spuštěna v bázi USR00. 

  

http://ram19:8997/G/JQUQPUE7AAB3G4IXJFQGEQEPSJA8YA67ASS17QG43SF2VQPRI7-01049/file/g-aut-enrichment
http://ram19:8997/G/JQUQPUE7AAB3G4IXJFQGEQEPSJA8YA67ASS17QG43SF2VQPRI7-01049/file/g-aut-enrichment
http://ram19:8997/G/JQUQPUE7AAB3G4IXJFQGEQEPSJA8YA67ASS17QG43SF2VQPRI7-01049/file/g-aut-enrichment
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3.2.6 Změna preferovaného termínu: úloha pole COR 

Tabulka tab_fix v autoritní bázi musí obsahovat následující řádek: 

 
INS fix_doc_preferred  

 

aby bylo vyvoláno automatické vytvoření pole COR s původním termínem po tom, co je 

změněn preferovaný termín v autoritním záznamu. Tento mechanismus je nezbytný pro to, 

aby mohla být zachována vazba s bibliografickými záznamy (v nichž byl původní 

preferovaný termín). S polem COR systém nakládá jako s jinými nepreferovanými termíny 

(viz Aktualizace autoritních záznamů na straně 42).  

 

 

 

3.3 Zpřesnění   

Zpřesnění slouží k tomu, aby přidávaly specifický význam nebo hloubku určitému věcnému 

termínu. Je několik možných druhů zpřesnění. Toto jsou standardní zpřesnění pro předmětová 

hesla pro MARC 21:  

 $v - Formální zpřesnění  

 $x - Všeobecné zpřesnění  

 $y - Chronologické zpřesnění  

 $z - Geografické zpřesnění 

 

Můžete nastavit systém tak, aby odstraňoval tato zpřesnění (podpole $$v, $x, $y a $z) 

z bibliografických rejstříkových hesel tak, aby bylo možné najít obecnější termín pro případy, 

kdy není shoda mezi původním předmětovým heslem z bibliografické báze a hesly z autoritní 

báze. 

  

Jestliže je shoda nalezena, preferované a nepreferované formy tohoto "obecného" hesla jsou 

přidány k bibliografickému rejstříku. Taková hesla nejsou připojena k žádnému 

bibliografickému záznamu. V případě logické báze systém analyzuje, zda by mělo být heslo 

zahrnuto do báze. 

 

Navíc pokud bibliografické rejstříkové heslo obsahuje nepreferovanou formu hesla a existují 

podmínky pro aktualizaci bibliografických záznamů (pole UPD má v autoritním záznamu 

hodnotu "Y" a fix_doc_ref_1 byl definován v tabulce tab_fix), pak je bibliografický záznam 

aktualizován, jak to můžete vidět na následujícím příkladu: 
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Autoritní záznam:  
  

150  $$aBojová plemena psů  

450  $$aPitbull  

 

Bibliografický záznam:  
  

65010  $$aPitbull $$zItálie  

 

Bibliografický záznam je aktualizován takto:  
  

65010  $$aBojová plemena psů $$zItálie  

 

Bibliografický rejstřík je navíc obohacen o následující hesla:  

 Bojová plemena psů  

 Pitbull (viz bojová plemena psů) 

Další informace o fix_doc_ref_1 najdete v kapitole Katalogizace v Manuálu pro systémového 

knihovníka. 

Budete-li se chtít podívat na nastavení, které je potřeba pro odstranění podpolí pro zpřesnění, 

podívejte se na Odstraňování zpřesnění a zkvalitnění předmětového rejstříku na straně 44.  

 

 

 

3.4 Víceznačná rejstříková hesla 

3.4.1 Víceznačná hesla v jedné autoritní bázi 

Víceznačná hesla musí být jedinečná. To můžete zajistit přidáním identifikátoru k textu hesla, 

abyste jej jedinečným udělali. V systému ALEPH ve verzích do v.16 bylo doporučováno, 

abyste toto zajistili dodáním podpole 9 v preferovaném termínu (podpole 9 je kód lokálního 

pole MARC a může být odstraněno při exportu). Při použití hesla ve výše uvedeném příkladu 

by to bylo provedeno takto:  
 

110     $$a African Literature Association  

410     $$a ALA $$9 (African Literature Association)  

  

110     $$a American Library Association  

410     $$a ALA $$9 (American Library Association)  

  

110     $$a Automobile Legal Association  

410     $$a ALA $$9 (Automobile Legal Association)  

 

 

Od verze 16 je k dispozici automatický proces, jehož název je fix_doc_aut_duplicate, 

který provádí toto: 
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- když je nalezeno pole 4XX jako duplicitní pole pro pole 4XX nebo 1XX z jiného záznamu, 

je pole 1XX připojeno k poli 4XX pomocí $$7, takže se pole 4XX změní takto: 

  

4xx [původní podpole a text] $$7 [text pole 1xx (podpole jsou odstraněna)].  

 

Proces fix_doc_aut_duplicate je založen na kontrole pole 4XX proti seznamům hesel v ACC 

(hesla v Z01) v rejstřících GEN a DUP; proto musí být tyto seznamy (rejstříky) definovány 

v tabulkách autoritní báze tab00 a tab01. Pole 4#### musí být posíláno do rejstříku DUP 

s tím, že je v něm odstraňováno podpole 7.  

 

Podpole 7 nebo 9 se mohou zobrazovat v rejstřících, nebo mohou být při zobrazení potlačena. 

Toto je řízeno formátovacími tabulkami (řádky 'H' nebo 'C' v tabulce edit_field).  

 

Takováto změna záhlaví v autoritním záznamu samozřejmě ovlivní automatickou aktualizaci 

bibliografických záznamů. Jestliže je například v bibliografickém záznamu toto pole:  
 

710     $$a ALA  

 

Nebude systém ALEPH schopen najít odpovídající rejstříkové heslo (protože všechny 

záznamy budou mít podpole 7 nebo 9). V takovém případě musí být záznam aktualizován 

manuálně tak, že si katalogizátor vybere příslušný termín. V bázi je možno takové případy 

identifikovat po spuštění služby Seznam hesel bez vazby na autoritní bázi (auth-03). Ve 

zprávě z této služby je uveden seznam neautorizovaných hesel, tedy hesel, která se neshodují 

s heslem v označené autoritní bázi.  

Upozorňujeme, že pro oba způsoby jsou hesla s doplněnými dalšími podpoli umístěna na 

různých nepředvídatelných místech v rejstříku. Abyste mohli kontrolovat řazení těchto hesel, 

musíte použít program add_prefix_hash. Tato procedura přidává znak křížek (#) 

bezprostředně po kódu podpole, který je specifikován ve sloupci pro parametry. Znak křížek 

způsobí, že tato hesla jsou v daném rejstříku uvedena na úplném začátku s přidanými podpoli 

ve správném pořadí, zatímco další hesla následují bezprostředně po nich. Následuje příklad 

řazení, které bude provedeno: 

$$aALA $$7African Literature Association 

$$aALA $$7American Library Association 

$$aALA $$7Stiftelsen Anpassning till liv och arbete 

$$aALA Auto & Travel Club. 

Aby bylo možné právně seřadit hesla, odvozená z programu fix_doc_aut_duplicate, je nutné 

definovat následující nastavení v tabulce tab_filing: 

!1 2        3                                    4 

!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

01 N add_prefix_hash      7 

Tato řadicí procedura (add_prefix_hash) přidává křížek (#) k podpoli, které je zadané ve 

sloupci pro parametry v tabulce tab_filing. Znak křížek (#) je připojen bezprostředně za kód 

podpole. Například: 
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$$a [původní heslo]$$7#[text, přidaný díky programu fix_doc_aut_duplicate]. 

Upozorňujeme, že přidání znaku křížek slouží jen pro řazení a že ani záznam, ani zobrazení 

hesla se nemění.  

Také upozorňujeme, že program add_prefix_hash musí být definován v tabulce tab_filing 

před programem del_subfield_code (což je rutina, která vymazává kódy podpolí).  

Bez tohoto nastavení nebude heslo řazeno správně: 

 

410 2  $$aALA $$7African Literature Association 

410 2  $$aALA $$7American Library Association 

110 2  $$aALA Auto & Travel Club. 

410 2  $$aALA $$7Stiftelsen Anpassning till liv och arbete 

 

program add_prefix_hash opraví řazení na: 

 

410 2  $$aALA $$7African Literature Association 

410 2  $$aALA $$7American Library Association 

410 2  $$aALA $$7Stiftelsen Anpassning till liv och arbete 

110 2  $$aALA Auto & Travel Club 

 

3.4.2 Víceznačná hesla z různých autoritních bází  

Bibliografická báze může být připojena k více autoritním bázím. Tyto autoritní báze mohou 

používat stejné termíny, čímž se daná hesla stávají víceznačnými hesly. Tento problém může 

nastat, pouze když knihovna bude chtít mít rejstřík, v němž jsou kombinována hesla z více 

než jedné autoritní báze - například kombinuje hesla z Library of Congress a z MeSH.  

 

Jediné řešení je opět zařídit, aby byla hesla jedinečná.  

 

Toto bylo implementováno kvůli MeSH, pokud je pro tato hesla udržována další autoritní 

báze a její hesla mají být sdílena s hlavní autoritní bází. Existuje speciální fix (program pro 

úpravu údajů), který přidává podpole 2 ("Zdroj hesla nebo termínu") ke všem heslům MeSH 

v autoritní a bibliografické bázi (viz MeSH jako další autoritní báze na straně 42).  
  

        $$2MeSH  

Příklad:  
  

Autoritní záznam MeSH:  

  

150     $$aOncology $$2MeSH  

450     $$aCancer $$2MeSH  
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Autoritní záznam Library of Congress:  

  

150     $$aCancer  

450     $$aOncology  

  

Bibliografický záznam:  

  

        65012   $$aOncology $$2MeSH  

 

 

Rejstřík při kombinaci obou slovníků v bibliografické bázi vypadá například následovně:  

  

        Cancer  

        Cancer (MeSH)  

                See Oncology  

 

 

3.5 Konfliktní autoritní rejstříková hesla a mechanismus kategorií 

3.5.1 Konfliktní rejstříková hesla  

V bibliografické i autoritní bázi je vytvořeno nové rejstříkové heslo, když obsah pole, které 

má být indexováno, neodpovídá rejstříkovému heslu, které již v rejstříku (názvovém, 

autorském, předmětovém apod.) existuje. V procesu řízení autorit (popsaném v části 3.2 

Proces řízení autorit na straně 23) systém vyhledává nové heslo vytvořené v bibliografickém 

záznamu a porovnává je s rejstříkem "GEN" v autoritní bázi. Shoda je založena na 

normalizovaném textu hesel. To znamená, že dvě hesla se shodným normalizovaným textem 

si budou odpovídat (budou považována za shodná) dokonce i když jsou odvozena z polí 

(tagů) s různým původem.   Například: 

Bibliografický záznam může v poli 650 obsahovat věcné heslo "Chess". Heslo "Chess" 

vytvořené z tohoto pole ve věcném rejstříku bude odpovídat heslu "Chess" z rejstříku GEN 

autoritní báze, který byl odvozen z odkazu Viz pro jmennou autoritu v dále uvedeném 

autoritním záznamu: 

 

 

 

Jestliže hodnota UPD pro autoritní záznam "Chess" je "Y", pak předmět "Chess" bude v poli 

650 nahrazen heslem "Chess, Henry L.".  

Systém ALEPH má mechanismus, který zabrání dosahování shody mezi různými druhy hesel. 

Tento mechanismus bere v úvahu povahu nebo "kategorii" pole, z něhož je heslo odvozeno, 

jak při vytváření hesel v BIB bázi, tak v okamžiku hledání shody mezi hesly z BIB a AUT 

báze v procesu řízení autorit. 
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"Mechanismus kategorií" není povinný, ale je doporučeno jej používat, zejména pokud vaše 

záznamy jsou vytvářeny podle formátu MARC 21. Tento mechanismus byl zaveden ve v.18; 

jeho implementace není povinná. 

3.5.2 Mechanismus kategorií 

Mechanismus kategorií je založen na tom, že k záznamu hesla (Z01) jsou přidány alespoň dvě 

číslice. To zajistí, že dvě hesla s identickým textem, budou považována za dvě samostatné 

položky v rejstříku a nebudou identifikována v procesu řízení autorit jako shodná, i když mají 

stejný text, odvozený z pole s jinou kategorií. 

Mechanismus kategorií podporuje pole Z01-CATEGORY v záznamu rejstříkového hesla. 

Toto pole je tvořeno třemi pozicemi. První dvě pozice obsahují druhou a třetí pozici tagu 

(kódu pole), z něhož bylo heslo odvozeno. Třetí pozice pole aktuálně nemá žádnou funkci, ale 

mohla by být použita v budoucnosti k tomu, aby umožnila zavedení další úrovně 

kategorizace. Pro knihovny, které nepoužívají mechanismus kategorií, bude obsah pole Z01-

CATEGORY tvořen řetězcem 'ZZZ'. 

Následuje příklad dvou autoritních záznamů, které jsou správně přivázány k rejstříkovému 

heslu v BIB bázi, jakmile je zohledněna druhá a třetí pozice tagu.  

 

Hesla vytvořená z tagů 100 a 400 budou mít kategorii '00'. Rejstřík GEN v AUT bázi bude 

obsahovat jako shodná hesla pouze ta, která byla vytvořena z tagů 100, 600, 700 a 800. 

A: 

 

hesla odvozená z pole 150 bude mít kategorii '50'. Rejstřík GEN v AUT bázi bude obsahovat 

jako shodná hesla ta, která byla vytvořena z tagu 650.  

Podle výše uvedeného příkladu se nemůže stát, že by hesla odvozená z pole ‘650 0$aChess’ 

byla identifikována jako shodná s autoritním heslem, které bylo odvozeno z pole ‘400 

$aChess’.   

Všimněte si, že dvě poslední číslice v tagu MARC 21 v BIB a AUT záznamech se nikdy 

neshodují, dokonce i když mají stejnou kategorii. Například 240 a 440 v bibliografickém 

záznamu si budou odpovídat s 130/430 v autoritním záznamu. Takto mechanismus kategorií 

zabrání chybnému spárování, i když je možné, že to stejně některé nežádoucí shody umožní. 

Tento problém může být minimalizován správným nastavením mechanismu kategorií. 

Podrobněji viz "Nastavení mechanismu kategorií". 
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3.5.3 Pole COR 

Když je aktualizováno záhlaví v autoritním záznamu, systém vytváří pole "COR". Toto pole 

obsahuje původní termín. Je to nezbytné kvůli tomu, aby mohl být bibliografický záznam 

aktualizován v procesu řízení autorit. Bibliografické záznamy, které obsahují původní 

preferovaný termín, jsou opraveny, protože pole COR je systémem považováno za 

nepreferovaný termín.  

Hesla, odvozená z pole COR, budou také obsahovat informaci o kategorii, která bude 

systémem přidána do podpole 0 v závislosti na tom, z jakého tagu bylo pole COR odvozeno. 

To je nutné kvůli zachování vazby mezi bibliografickým záznamem, který obsahuje text, 

který je teď nepreferovaným termínem. Je to zvláště důležité, pokud se změna týká druhé 

a třetí pozice tagu. 

Kategorie hesla, včetně hesel, odvozených z pole COR, se zobrazí  v seznamu rejstříkových 

hesel ve sloupci Aut. údaje. Je to zvláště důležité pro pole COR, kde kategorie není založena 

na tagu. 

Například: 

 

Výše je uveden příklad pole COR, které bylo vytvořeno z tagu 100. Kategorie je v podpoli 

$$0. Pro knihovny, které nepoužívají mechanismus kategorií, bude obsah pole Z01-

CATEGORY tvořen řetězcem 'ZZZ'. 

3.5.4 Nastavení mechanismu kategorií 

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

Tabulka tab_acc_category určuje, zde se bude po určitý kód pole (tag) používat mechanismus 

kategorií. Tabulka je uložena v adresáři $data_tab jak v bibliografické, tak v autoritní bázi. 

Tabulka obsahuje dva sloupce: první sloupec obsahuje tag ((kód pole), tedy až pět znaků. Ve 

druhém sloupci je jeden znak, který stanoví, jestli bude používání mechanismus kategorií 

nebo ne. Jestliže tato tabulka v systému není přítomná, pak to znamená, že se mechanismus 

kategorií nepoužívá. Jestliže nějaké pole není v tabulce definováno, pak hesla, která budou 

odvozena z tohoto pole, budou vytvořena bez kategorie. 

Možné hodnoty pro druhý sloupec jsou: 

0 (nebo mezera): systém nebude používat mechanismus kategorií. Všechna hesla vytvořená 

z tohoto pole budou mít Z01-CATEGORY nastavené na 'ZZZ' a porovnávání BIB-AUT bude 

fungovat stejně, jako ve verzích do verze 18.  

1: systém bude zohledňovat druhou a třetí pozici tagu kvůli dosažení jedinečnosti hesla 

a kvůli algoritmům porovnávání. Upozorňujeme, že pokud je vybrána tato možnost, pak při 

aktualizaci verzí nižších než verze 18, je nutno přebudovávat rejstříky jak v bibliografické, tak 

v autoritní bázi. 
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2: pro budoucí použití. Tato možnost dává v budoucnosti šanci dalšímu doplnění kategorizace 

o druhou úroveň. 

Pro knihovny, které standardně pracují s řízením autorit, je doporučeno:  

Pro autoritní bázi: 
100## 1 

110## 1 

111## 1 

148## 1 

130## 0 

150## 1 

151## 1 

155## 1 

400## 1 

410## 1 

411## 1 

430## 0 

450## 1 

451## 1 

455## 1 

500## 1 

510## 1 

511## 1 

530## 0 

550## 1 

551## 1 

Pro bibliografickou bázi: 

 

100## 1 

110## 1 

111## 1 

130## 0 

240## 0 

245## 0 

246## 0 

247## 0 

440## 0 

600## 1 

610## 1 

611## 1 

630## 0 

648## 1 

650## 1 

651## 1 
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655## 1 

700## 1 

710## 1 

711## 1 

730## 0 

740## 0 

800## 1 

810## 1 

811## 1 

830## 0 

Vysvětlení nastavení: 

Jak bylo poznamenáno dříve, je problém s použitím tagu ke stanovení kategorie pole. Tagy 

pro bibliografická a odpovídající autoritní pole ze stejné kategorie nejsou vždy stejné. Toto je 

pravda pro názvy - v autoritních záznamech jsou zadávány tagy 130/430, zatímco 

v bibliografických záznamech jsou autoritami řízená pole zapisovány do polí 130, 240, 440, 

730 a 830. Pokud by byla do těchto polí přidána kategorie na základě tagů pro tato pole, pak 

názvy z polí 240 a 440 by nebylo možné spárovat s autoritním polem 130. Aby přece jenom 

bylo jejich spárování možné, pak se v tabulce tab_acc_category pro tato pole nastavuje 

hodnota 0. To znamená, že kategorie nebude přidávána a identické názvy z pole 240 v BIB 

záznamu se mohou shodovat s polem 130 z AUT báze. Protože ostatní druhy hesel jsou 

nastaveny tak, že používají mechanismus kategorií, nemůže dojít k nesprávným shodám. 

Výše uvedené nastavení umožňuje nalézání shody mezi různými tagy pro názvy. Přesto však 

neposkytuje řešení pro geografická jména, kde autoritní pole 151 se nemůže shodovat 

s bibliografickými poli 110 a 710 ("51" nebude odpovídat "10"). 

 

 

 

3.6 Nastavení řízení autorit  

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

3.6.1 Vazby BIB-AUT 

Vazby mezi autoritní a bibliografickou bází řídí tyto tabulky:  

 

tab00.<lng> a tab11_acc 

  

Tyto tabulky definují pole pro bibliografické rejstříky.  
  

tab00.<lng>:  

  
H AUT   ACC     01 00       00       Autoři  

H SUB   ACC     11 00       00       Předmětová hesla  



 

 

Uživatelský manuál - Autority 37 

30. listopadu 2015  

   

 

H SUL   ACC     11 00       00       Předmět. hesla LC  

H SUM   ACC     11 00       00       Předmět. hesla MeSH  

  

tab11_acc:  

  
100##                    AUT   -e468  

110##                    AUT   -e468  

650#0                    SUL   -68  

650#2                    SUM   -68  

650##                    SUB   -68  

 

Upozornění: Nepoužívejte znaky pro křížek (##) pro kódy polí. Používat je můžete pouze pro 

indikátory. 

Tab_aut  
 

Tato tabulka definuje, které rejstříky by měly být zahrnuty do řízení autorit. Tato tabulka také 

stanoví pro jednotlivé rejstříky, ve které autoritní bázi by měl systém hledat shodná hesla. 

Struktura tabulky:  

 Sloupec 1 - Rejstřík pro bibliografickou bázi  

 Sloupec 2 - Kód užití z tagu 008 v autoritním záznamu:  

o 1 - poz. 14 (hlavní záhlaví)  

o 2 - poz. 15 (předmět)  

o 3 - poz. 16 (edice);  

 

 Sloupec 3 - Kód první autoritní báze  

 Sloupec 4 - Kód druhé autoritní báze  

 Sloupec 5 - Kód třetí autoritní báze  

 Sloupec 6 - Kód čtvrté autoritní báze 

  

Následuje příklad tabulky:  
  

AUT   1 USM10  

SUB   2 USM10 USM12  

SBD   2 USM10  

SLC   2 USM10  
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Ve výše uvedeném příkladu je rejstřík SUB z bibliografické báze připojen ke dvěma 

autoritním bázím: USM10 (s předmětovými hesly Library of Congress) a USM12 (s hesly 

MeSH).  

 

Upozorňujeme na následující skutečnosti:  

 Jestliže je použit druhý sloupec a báze je ve formátu MARC 21, pak bude 

systém kontrolovat příslušné kódy v poli 008 autoritní báze.  

 Když není nalezena shoda v bázi, která je definována ve sloupci 3, kontroluje 

systém v bázi ve sloupci 4 atd.  

 Protože SUB je rejstřík, v němž jsou kombinována hesla z LC a MeSH, je 

připojen jak k bázi USM10 (LC), tak k bázi USM12 (MeSH).  

 

 

tab20  
 

Tato tabulka definuje, která pole z autoritního záznamu budou použita pro obohacení rejstříků 

v bibliografické bázi. 

Struktura tabulky: 

První řádek  

 Sloupec 1 - číslo řádku  

o 1= heslo  

 Sloupec 2 - kód pro zdrojový rejstřík v bibliografické bázi. Jde o rejstřík, 

v němž ue_08 zkouší najít shodu v autoritní bázi.  

 Sloupec 3 - kód pro cílový rejstřík v bibliografické bázi. Jde o rejstřík, který je 

prostřednictvím ue_08 obohacen.  

 Sloupec 4 - text pole autoritního záznamu, který by se měl shodovat 

s bibliografickým rejstříkovým heslem.  

 Sloupec 5 - filtr pro podpole (používá se především pro vícejazyčné autority 

podle formátu MARC 21).  

 Sloupec 6 - text podpole - sloupce  5 a 6 společně filtrují pole autoritního 

záznamu podle toho, jestli obsahuje určité podpole s určitým obsahem.  

 Sloupec 7 - podpole, která by měla být odstraněna z pole autoritního záznamu 

jako základ pro vytvoření bibliografického rejstříkového hesla.  
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 Sloupec  8 - indikátor (první nebo druhý), který má být použit pro odstranění 

úvodního textu pro řazení ve formátu MARC 21.  

 

(Poznámka: Indexy, definované ve sloupci 2 a sloupci 3 tabulky tab20, by měly odpovídat 

indexům, používaných v bázi v tabulkách tab00.<lng>, tab01.lng>, a tab11_acc). 

Druhý řádek  

 Sloupec 1 - číslo řádku  

o 2=křížový odkaz  

 Sloupec 4 - pole autoritního záznamu, které je použito pro vytvoření odkazu.  

 Sloupec 7 - podpole, která by měla být odstraněna kvůli nalezení shody.  

 Sloupec 9 - druh odkazu (vždy SEEF, tedy Viz).  

 

Následuje příklad této tabulky:  
  

1  2      3     4   5  6        7        8   9  

!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!-!!!!-!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!  

1 AUT   AUT   100##        -8            0  

2             COR##                      0 SEEF  

1 AUT   AUT   100##        -8            0  

2             400##        -8            0 SEEF  

1 SUM   SUM   150##                      0  

2             450##        -8            0 SEEF  

1 SUM   SUM   150##                      0  

2             COR##        -8            0 SEEF  

1 SUM   SUB   150##                      0  

2             450##        -8            0 SEEF  

1 SUM   SUB   150##                      0  

2             COR##        -8            0 SEEF  

 

Poznámka:  

 S polem COR by se mělo nakládat jako s nepreferovaným termínem - každé 

autoritní pole by mělo být opakováno jak pro pole 4XX, tak pro pole COR.   

 Ve výše uvedeném příkladu jsou hesla MeSH posílána do dvou rejstříků - 

SUM a SUB. Zdrojem pro stanovení shody je specifický rejstřík, ale 

obohaceny jsou jak specifický rejstřík (SUM), tak i obecný (SUB).   

 V tomto příkladu by měla být pole 1XX (MARC 21) nahrazena pro uživatele 

formátu UNIMARC poli 2XX pro tento formát.  
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3.6.2 Obohacení souborů slov 

 

tab_expand  
 

Indexy v bibliografické bázi jsou obohacovány, jakmile je indexován bibliografický záznam. 

Obohacování souborů slov není povinné a je založeno na definování následujícího programu 

pro expanzi:  
  

WORD       expand_doc_bib_accref  

 

Tento program pro expanzi přidává virtuálně všechny nepreferované termíny 

k bibliografickému záznamu. Když je záznam znovu indexován po té, co ue_08 vytvořila 

BIB-AUT vazbu, nepreferované termíny jsou přidány do souborů slov. Nepreferované 

termíny jsou "přidány" k bibliografickému záznamu s využitím stejného tagu (kódu pole), 

jaký má preferovaný termín. 

  

Způsob, jak expandovaný soubor funguje, můžeme demonstrovat přidáním stejného programu 

v tab_expand do sekce U39-DOC a můžete si tak zobrazit bibliografický záznam i s hesly, 

která jsou uložena v přivázaném autoritním záznamu.  
  

U39-DOC    expand_doc_bib_accref  

 

Jestliže se zobrazí bibliografické heslo "American Bible Society", můžete vidět expandované 

nepreferované termíny:  
  

300   L $$aliii, 1434 p.$$bmaps.$$c25 cm.  

500   L $$a"Verzeichnis der Masoretischen Termini": 4 vlož. strany.  

546   L $$aPrefaces and introductions in German, English, and Latin.  

500   L $$aVokalizovaný  text.  

7001  L $$aKittel, Rudolf,$$d1853-1929  

7001  L $$aBaumgartner, Walter,$$d1887-  

7001  L $$aKahle, Paul,$$d1875-1964  

7102  L $$aAmerican Bible Society (pole v záznamu)  

  

 

Expandovaná pole:  

  

7102  L $$aBeikoku Seisho Kaisha  

7102  L $$aJam??aiyat al-Tawr?aah al-Am?airik?aan?aiyah  

7102  L $$aTa Mei-kuo sheng ching hui  

7102  L $$aABS  

7102  L $$aA.B.S  

7102  L $$aSociedad B?aiblica Americana  

7102  L $$aBeikoku Seisho Ky?aokai  

7102  L $$a?oHevrat Ameri?okah shel Sifre ?okodesh  

7102  L $$aAmerikan KitabÂ¸mukaddes Ã·Sirketi  

7102  L $$aPhrakhritsathamsam?aakhom ?Am?aerikan  

7102  L $$aPhrakhritsatathamsam?aakhom ?Am?aerikan  

7102  L $$aPhrakhritsatham Sam?aakhom ?Am?aerikan  
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Program pro expanzi expand_doc_bib_aut_700 zákazníky, používající formát MAB, 

expanduje pole 800 (klasifikace) a 803 (popis) z klasifikační autoritní báze (například nnn13), 

aby byl bibliografický záznam obohacen. 

3.6.3 Zobrazení křížových odkazů ve WWW OPACu  

Text pro jméno autoritní báze je převzat z řádku 93nn v tabulce www_f_heading v adresáři 

$aleph_root/error_<lng>, kde nn je číslo autoritní báze. Například text "Autoritní záznam 

z LC" (Library of Congress) je převzat z řádku 9310, když jsou autoritní záznamy z Library 

of Congress obsahem báze USM10 (UNI10 pro UNIMARC) a text "Autoritní záznam MeSH" 

je převzat z řádku 9312, pokud je obsahem USM12 autoritní báze MeSH:  
  

9310 L [Autoritní záznam LC]  

9312 L [Autoritní záznam MeSH]  

 

Příklad použití těchto řádků viz Obohacení bibliografických rejstříků na straně 20. 

  

3.6.4 Aktualizace bibliografických záznamů 

 

tab01  
 

V sloupci 7 v tabulce tab01 se definuje, který rejstřík je použit k aktualizaci bibliografického 

záznamu, což spouští opravy pole bibliografického záznamu, v němž je uloženo heslo, které 

je nepreferovaným termínem. Příklad:  
  

D 100      00 0000   AUT   100   LOsobní jméno ME  

D 650 0    00 0000   SUL   650   LPředmět. heslo-LC  

D 650 1    00 0000   SUB   650   LPředmět. heslo  

D 650 2    00 0000   SUM   650   LPředmět. heslo-MeSH  

D 65000    00 0000   SUL   650   LPředmět. heslo-LC  

D 65001    00 0000   SUB   650   LPředmět. heslo  

D 65002    00 0000   SUM   650   LPředmět. heslo-MeSH  

D 65010    00 0000   SUL   650   LPředmět. heslo-LC  

D 65011    00 0000   SUB   650   LPředmět. heslo  

D 65012    00 0000   SUM   650   LPředmět. heslo-MeSH  

D 65020    00 0000   SUL   650   LPředmět. heslo-LC  

D 65021    00 0000   SUB   650   LPředmět. heslo  

D 65022    00 0000   SUM   650   LPředmět. heslo-MeSH  

 

Poznámka:  

 Abyste mohli aktualizovat pole ze specifického rejstříku, použijte indikátory 

v této tabulce. Všimněte se, že se nepoužívá znak křížek (#), což znamená, že 

musí být zadány všechny varianty. To umožňuje aktualizaci hesel LC z hesel 

LC (pole 650#0) a hesel MeSH z hesel MeSH (650#2).  

 Navíc ještě musí být v autoritním záznamu příznak UPD=Y (pokud nebude 

v záznamu tento příznak uložen, je implicitní hodnota stejná).  
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3.6.5 Aktualizace autoritních záznamů 

 

tab_z105  
Tato tabulka definuje, do jakých bibliografických bází bude odesílána zpráva z autoritní báze 

o tom, že byl přidán nebo aktualizován autoritní záznam. Tabulka musí být definována 

v autoritní bázi. 

  

Příklad:  
  

        UPDATE-DOC 4 USM01 CEN01  

 

V tomto příkladu posílá autoritní báze zprávu o aktualizaci do bibliografických bází USM01 

a CEN01. Zpráva o aktualizaci je záznamem Z105. 

  

Procedura UE_11 musí být spuštěna na pozadí v bázi, která je definována v proměnné 

z105_library v souboru aleph_start. Proměnná je nastavena takto: 

  
setenv  z105_library  USR00  

 

Pak je potřeba, aby ue_11 byla spuštěna v bázi USR00.  

 

 

Pole 'COR' - tab_fix 

Aby mohl systém automaticky vytvářet pole COR, jakmile se změní preferovaný termín, musí 

být definován v tabulce tab_fix následující řádek:  
  

INS   fix_doc_preferred  

 

Upozorňujeme, že pokud budete importovat autoritní záznamy, pak by měl být tento fix 

definován pro importní program. Například:  
  

OCLC   fix_doc_preferred 

 

 

3.6.6 MeSH jako další autoritní báze 

Pokud knihovna bude chtít mít kombinovaný rejstřík s hesly z MeSH a další autoritní báze 

(např. LC) musí být definován následující řádek, aby zdroj byl přidán k autoritnímu heslu 

MeSH a bibliografickému rejstříkovému heslu:  

 

tab_fix v autoritní bázi:  

 INS   fix_doc_aut_mesh  

OCLC  fix_doc_aut_mesh  
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tab_fix v bibliografické bázi:  

  

INS   fix_doc_sub  

OCLC  fix_doc_sub  

 

Program fix_doc_aut_mesh přidává podpole $$2[MeSH] k polím 1XX, 4XX, 5XX a COR 

v autoritním záznamu z autoritní báze MeSH.  

Program fix_doc_sub přidává podpole $$2[MeSH] k polím 6XX v bibliografických 

záznamech. Podpole je přidáno pouze tehdy, pokud druhý indikátor v poli je 2 (Medical 

Subject Headings). 

  

3.6.7 Přidání ukončování interpunkce k autoritami řízenému heslu 

Tabulka tab_subfield_punctuation v adresáři tab bibliografické báze se používá 

k definování ukončovací interpunkce pro pole. Interpunkce pro pole je (pozn. překl.: pro 

standardní MARC 21) nezbytná, když systém automaticky aktualizuje bibliografický záznam 

z připojeného autoritního záznamu. Když je bibliografický záznam aktualizován z autoritní 

báze, systém vždy používá preferovaný termín (1XX) z autoritní báze. Bibliografický záznam 

může původně mít víc údajů, než kolik má autoritní záznam. Tyto údaje by měly v záznamu 

zůstat zachovány. V MARCu autoritní záznamy nemají - na rozdíl od bibliografických 

záznamů - ukončovací interpunkci. Tabulka tab_subfield_punctuation se používá k předávání 

ukončovací interpunkce k aktualizovaným polím. Tato tabulka také může zařídit přidání 

interpunkce mezi konec preferovaného termínu z autoritního záznamu a další podpole, která 

byla uchována z bibliografického záznamu (například mezi podpole $a - osobní jméno - a $t - 

název v poli 600 formátu MARC 21). 

  

Následuje příklad tabulky tab_subfield_punctuation:  
  

! 2     3 4 5          6  

!-!!!!!-!-!-!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!  

A 1#### a   .          .  

A 1#### d   .          -.  

A 100## a 4 ,  

A 100## d 4 ,  

A 110## b   .          .  

 

 

Klíč pro tabulku tab_subfield_punctuation: 

 Sloupec 1 - Kód programu 
Vždy používejte "A".  

 Sloupec 2 - Tag a indikátory 

Obsahuje kód pole s indikátory, pro něž je definována interpunkce pole. Jako zástupný 

znak pro nedefinované indikátory můžete použít znak křížek (#).  
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 Sloupec 3 - Kód podpole 

Zadejte oddělovač podpole, k němuž bude ukončovací interpunkce přidána.  

 Sloupec 4 - Další kód podpole 

Zadejte podpole, které následuje po ukončovací interpunkci pro podpole, které je 

definováno v předchozím sloupci.  

 Sloupec 5 - Přidávaná interpunkce 

Zadejte interpunkční znaménko, které by mělo být přidáno k podpoli.  

 Sloupec 6 - Podmínečná interpunkce 

Tento sloupec se používá pro stanovení, zda bude interpunkce, definovaná ve sloupci 

5, přidána k poli. Pokud pole již končí interpunkcí, definovanou ve sloupci 6, nebude 

interpunkce ze sloupce 5 přidána. 

  

3.6.8 Věcná zpřesnění 

V bibliografické bázi se často používají rejstříková hesla, která existují pouze se zpřesněními, 

zatímco v autoritní bázi nejsou hesla se všemi možnými zpřesněními.  Autoritní záznam hesla 

bez zpřesnění by mohl obsahovat důležité křížové odkazy a poznámkové údaje a knihovna by 

mohla chtít, aby tato hesla byla zahrnuta do rejstříků bibliografické báze. Tomuto typu hesla, 

které není připojeno k záznamům dokumentů a které existuje pouze proto, že je v bázi výskyt 

stejného hesla se zpřesněním, obecné heslo. 

 

Můžete nastavit systém tak, aby podpole se zpřesněními ($$v, $x, $y a $z) odstraňoval 

z bibliografického rejstříkového hesla k získání obecnějšího termínu. 

 

V této sekci se vysvětleno, jak byste měli nastavit systém tak, aby v rejstříku byla obsažena 

obecná hesla a aby se zobrazila, když je to relevantní pro prohledávanou logickou bázi. 

 

Odstraňování zpřesnění a zkvalitnění předmětového rejstříku  

Zkvalitnění hesel ve standardní instalaci systému ALEPH je dosaženo nastavením jejich 

připojení k autoritnímu záznamu. Při nastavení přesné shody jedna ku jedné, heslo, které má 

zpřesnění, se nikdy nebude shodovat s autoritním záznamem bez zpřesnění. Nastavení 

a procesy v systému ALEPH obsahují možnost obohacení hesel bibliografické báze, která 

budou obsahovat taková hesla. Výsledkem tohoto procesu je vytvoření záznamu hesla 

v bibliografické bázi s využitím obecného hesla, nalezeného v autoritní bázi. Heslo obsahuje 

vazbu na autoritní záznam a - pokud je to relevantní - jsou vytvořeny křížové odkazy. 

Ačkoliv je příslušný mechanismus v systému připraven, závisí na konfiguraci tabulek 

tab11_acc, tab00.<lng>, tab_xyz a tab20 v bibliografické bázi. 

Hlavní princip v nastavení je, že knihovna musí nastavit speciální rejstříky Z01, které budou 

obsahovat kromě hesla v jeho úplné podobě, také hesla, která mají odstraněné zpřesnění. 

Tomu říkáme index XYZ. Knihovny, které mají více než jednu autoritní bázi (např. LC 

a MeSH) budou muset nastavit dva oddělené rejstříky definováním kódu každého z nich. 
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V následujících příkladech předpokládáme, že jsou definovány dvě oddělené autoritní báze 

pro LC a pro MeSH, ale v některých příkladech uvidíte jako příklad pouze LC.   

tab11_acc  
Tabulka tab11_acc se používá k nasměrování polí v záznamu do rejstříků. Abychom dosáhli 

nalezení shody v autoritní bázi, chceme z hesla odstranit zpřesnění. Následuje příklad, jak 

toho dosáhnout:  

! 1    2    3     4        5            6 ...  

!!!!!-!!!!!-!-!!!!!!!!!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!...  

650#0                    SULX  -vxyz23468   - zůstane a  

650#0                    SULX  -xyz23468    - zůstane a... +v  

650#0                    SULX  -yz23468     - zůstane a... +v+x  

650#0                    SULX  -z23468      - zůstane a... +v+x+y  

650#0                    SULX  -vxz23468    - zůstane a... +y  

650#0                    SULX  -vz23468     - zůstane a... +x+y  

650#0                    SULX  -v23468      - zůstane a... +x+y+z  

650#0                    SULX  -x23468      - zůstane a... +v+y+z  

650#0                    SULX  -y23468      - zůstane a... +v+x+z  

650#0                    SULX  -vyz23468    - zůstane a... +x  

650#0                    SULX  -xvy23468    - zůstane a... +z  

650#0                    SULX  -xv23468     - zůstane a... +y+z  

650#0                    SULX  -xy23468     - zůstane a... +v+z  

650#0                    SULX  -vy23468     - zůstane a... +x+z  

650#0                    SULX  -xz23468     - zůstane a... +v+y  

 

Poznámka:  
Nemůžete definovat rekurzivní odstranění, takže pokud má pole více podpolí pro zpřesnění, 

když je toto podpole odstraněno, jsou odstraněny všechny výskyty. Například:  

$$a Working class $$x Research $$x Handbooks  

nemůže být odstraněno na  

$$a Working class $$x Research  

 

tab00.<lng>  
Tabulka tab00.<lng> definuje rejstříky a řadicí procedury, které se používají pro vytváření 

řadicího klíče pro hesla:  

!   2     3   4 5  6  7 8   9   10            11  

!-!!!!!-!!!!!-!-!!-!!-!-!---!!-!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

H SULX  ACC     11 00       00       Předmět. heslo LC -vxyz  

H SUMX  ACC     11 00       00       Předmět. heslo MeSH -vxyz  

 

tab_aut  
Tabulka tab_aut definuje autoritní bázi, která se používá pro obohacení a řízení rejstříků:  

! 1   2   3     4     5     6  

!!!!!-!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!  

SULX  2 USM10  

SUMX  2 USM12  
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tab_xyz  
Tabulka tab_xyz definuje rejstřík "XYZ", který je paralelní vůči předmětovým rejstříkům. 

V následujícím příkladu je SULX paralelní k rejstříku SUL (předmětová hesla LC) a SUMX 

je paralelní k rejstříku SUM (hesla MeSH).  

 

!  1     2  

!!!!! !!!!!  

SUL   SULX  

SUM   SUMX  

 

tab20  
Tabulka tab20 definuje pravidla podle nichž je rejstřík obohacován z autoritního záznamu tím, 

že se vytváří hesla pro křížové odkazy a pro obecná hesla:  

 

 

Rejstřík XYZ musí být definován v tabulce tab20 pro zpětné obohacení rejstřík jako 

v následujícím příkladu:  

 

!   2     3     4   5     6               7           8  9  

!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!-!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!  

1 SULX  SUL   150##                                   0  

 

2             450## w !!!n       -wi5                 0 SEEF  

  

1 SULX  SUL   150##                                   0  

2             450## w !!!       -wi5                  0 SEEF  

  

1 SULX  SUL   150##                                   0  

2             450## w -          -wi5                 0 SEEF  

  

1 SULX  SUL   151##                                   0  

2             451## w !!!n       -wi5                 0 SEEF  

  

.../...  

Rejstřík XYZ je určen pouze pro interní potřeby, ale funguje stejným způsobem jako všechny 

rejstříky a může být používán pro vyhledávání prohlížením rejstříků. Jsou v něm skutečně 

indexovány BIB záznamy. 

 

Jestliže to shrneme, pak prostřednictvím tohoto nastavení je dosaženo tohoto: 

  

Systém používá obecné autoritní heslo z rejstříku XYZ proti autoritní bázi. Prostřednictvím 

tabulky tab20 je toto heslo (a jeho křížové odkazy) připojeno k předmětovému rejstříku 

(SUL). 

 

Filtrování rejstříku pro logické báze  

Zahrnutí obecných hesel v rejstříku bibliografické báze vyvolává problém, který souvisí 

s logickými bázemi. Prohlížení rejstříku, který se zobrazuje při vyhledávání v logické bázi, 

zahrnuje pouze relevantní hesla (tedy hesla, která mají vazbu na dokumenty, které jsou 
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obsaženy v příslušné logické bázi). Obecná hesla a jejich křížové odkazy nikdy nemají vztah 

ke konkrétním dokumentům a teoreticky by se nikdy nemusely zobrazovat. Proto existuje 

v systému další funkcionalita, zajišťující zahrnutí nebo vyloučení těchto hesel, když se 

používá vyhledávání prohlížením v logické bázi. 

  

Logická báze obsahuje obecná hesla díky těmto mechanismům: 

  

Logické báze, které používají Z0102, jsou automaticky filtrovány díky mechanismu Z0102.  

 

Pro logické báze, které nevyužívají Z0102, jestliže bibliografické heslo má vazbu na autority, 

ale nemá připojené záznamy, a jestliže heslo nemá podpole vxyz, pak systém hledá stejné 

heslo v rejstříku XYZ. Protože heslo v rejstříku XYZ má připojené dokumenty, může systém 

určit, zda bude heslo z XYZ zahrnuto do logické báze. Pokud ano, pak se v bázi zobrazí 

v běžném rejstříku předmětových hesel paralelní heslo. V jiném případě se heslo nezobrazí.  

 

Poznámka k obecným heslům, které mají podpole vxyz  

V tabulce tab11_acc můžete definovat různé permutace k vytvoření hesel s podpoli vxyz 

v rejstříku XYZ. Pro některá z těchto hesel bude nalezena shoda v autoritní bázi a budou díky 

obohacení a tabulce tab20 zapsána do rejstříku v BIB bázi. 

  

Mechanismus pro logické báze kontroluje obecná hesla (která nemají připojené BIB 

záznamy) v indexu "XYZ", pokud neobsahují podpole vxyz. Proto se obecná hesla se 

zpřesněním v logické bázi nebudou zobrazovat. 

  

3.6.9  Více autoritních bází 

Pokud budete chtít nastavit více autoritních bází, musíte mezi nimi vybrat a označit 

preferovanou autoritní bázi. K tomu slouží tabulka tab_aut v adresáři tab bibliografické 

báze. Příklad:  

 
! 1   2   3     4     5     6  

!!!!!-!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!  

SUB   2 USM10 USM12  

 

Výše uvedené nastavení znamená, že autoritní záznam z báze USM10 má přednost před 

záznamem z USM12. 

  

Pro definování skutečných preferencí použijte relační typ BLK v tabulce library_relation 

v adresáři /alephe/tab:  
 

!1    2     3     4     5     6  

!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!>  

 

BLK USM10 USM12 

 

Výše uvedené nastavení deaktivuje nepreferovaný autoritní záznam pro budoucí použití.  
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3.7 Synchronizace polí 1XX a 5XX v autoritním záznamu 

Program pro opravy fix_doc_aut_5xx je nastaven v autoritní bázi. Tento fix zajišťuje, že když 

aktualizujete pole 1XX (Preferovaný termín) v připojeném AUT záznamu, pole 5XX (odkazy 

Viz též) v příslušných AUT záznamech jsou také aktualizovány. To se stává pouze pro hesla 

s podpolem $$9A (Kanji+Katakana). 

 

AUT záznamy mohou obsahovat několik polí 5XX, avšak systém Aleph aktualizuje pouze 

relevantní pole. 

 

Podpole uvedená ve sloupci 3 v tabulce tab_fix nejsou tímto fixem aktualizována. 

Doporučujeme, abyste uvedli seznam podpolí, který definuje vztahy polí 5XX k heslu 

(například podpole i, w, 4 a 6), ve sloupci 3.  

 

Následuje příklad tabulky ./usm10/tab/tab_fix: 

 
! 1                 2                              3 

!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

UE_01 fix_doc_aut_5xx                  46wi 

 

Vazby mezi AUT záznamy jsou zaznamenány v tabulce Oracle Z103 podle toho, jaké vztahy 

jsou definovány v tabulce tab07. Program pro opravu najde připojené AUT záznamy 

a relevantní pole 5XX (tedy termíny, které zajišťují originální vztah mezi AUT záznamy) 

s využitím tabulky Z103. Pro stanovení relevantních polí 5XX je používáno porovnávání 

textu, které je dáno programem (takže není konfigurovatelné). Porovnání určuje, jestli text 

originální hodnoty polí 5XX (obsažený v poli COR) obsahuje přesně tentýž text jako je 

v polích 1XX a v připojených záznamech má $$9A (Kanji + Katakana). Jestliže to obsahují, 

pak program pro opravu aktualizuje pole 1XX provedením změny v poli 5XX.  Při porovnání 

se bere v úvahu úplné autoritní heslo (podpole $$a, $$A, $$b atd.) a podpole $$9A.  

 

Poznámky:   
 v názvech podpolí systém rozlišuje velikost písmen.  

 Podpole uvedená ve slouci 3 v tabulce tab_fix pro program fix fix_doc_aut_5xx a pro 

COR$$0 nejsou pro porovnávání použita. 

 Podpole uvedená ve sloupci 3 v tabulce tab_fix pro program fix fix_doc_aut_5xx nejsou 

použita pro aktualizaci 5XX jako výsledku porovnávání pole 1XX.  

 

Následuje souhrnný popis akcí tohoto programu pro opravu: 
 

1. V AUT záznamu je upraveno pole 1XX a je vytvořeno pole COR s původním obsahem 

pole 1XX. (Všimněte si, že podle vašeho nastavení, může být pole COR vytvořeno buď 

ručně zkopírováním hodnoty z pole 1XX a podpole $$9A, nebo automaticky nastavením 

programu fix_doc_preferred v tabulce tab_fix.) 

2. S využitím vazeb v Z103 systém zjistí odpovídající AUT záznamy a použije porovnávání 

textu k tomu, aby stanovil, které řádky 5XX jsou identické a měly by být nahrazeny.  

3. Pole 5XX v AUT záznamech, jejichž obsahy jsou identické s hodnotou v poli COR 

aktualizovaného AUT záznamu, jsou nahrazena řetězcem, obsaženým v poli 1XX. 
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Například: 

AUT záznam 000000001: 

001 000000001 

100 $$aABC$$9A 

   

AUT záznam 000000002: 

001 000000002 

100 $$aEFG$$9A 

500 $$aABC$$9A$$wr 

 

Ve výše uvedených záznamech pole ABC a EFG reprezentují heslo 

v Kanji+Katakana.  

 

Pole 100 v AUT záznamu 00000001 je změněno uživatelem z ABC na XZY. Pro pole 

COR je použit předchozí termín - ABC: 

 

AUT záznam 000000001: 
001 000000001 

100 $$aXYZ$$9A 

COR $$aABC$$9A 

 

Program fix_doc_aut_5xx pak automaticky aktualizuje relevantní pole 500 AUT 

záznamu 00000002 na XYZ: 

 

001 000000002 

100 $$aEFG$$9A 

500 $$aXYZ$$9A$$wr 

 

 

Poznámka: 

Podpole 500$$w (které je uvedeno ve sloupci 3 v tabulce tab_fix) zůstává nezměněno. 

Není použito pro porovnávání pole COR záznamu 000000001 s polem 500 záznamu 

000000002 nebo pro aktualizaci pole 500. 

 

 

 

3.8 Procesy běžící na pozadí při řízení autorit 

Je několik procesů na pozadí, které musí běžet: 

 

V z105_library (USR00) - ue_11 

 

V autoritní bázi - ue_01 

 

V bibliografické bázi - ue_01 a ue_08, při čemž ue_08 musí pracovat v režimu C a s Y pro 

Zapsání Z07 pro příslušné bibliografické záznamy.  
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3.9 Zprávy řízení autorit 

Vaše BIB báze může být nastavena pro používání více AUT bází pro řízení autorit v jednom 

rejstříku. Systém používá řádek BLK v tabulce library_relation v adresáři /alephe/tab 

k definování preferované autoritní báze. Když je v BIB bázi změněna vazba z nepreferované 

AUT báze na preferovanou AUT bázi, jsou pozice 14-16 v poli 008 v záznamech 

nepreferované AUT báze změněny na "bbb", čímž je záznam deaktivován pro budoucí 

použití. 

 

Nastavení, které je potřeba pro používání více AUT bází, je popsáno v části  Více autoritních 

bází na straně 47.  

 

3.9.1 Seznam rejstříkových hesel s vazbou na více BIB záznamů (p_auth_04) 

Tato služba vytváří zprávu se seznamem rejstříkových hesel, která jsou připojena k více než 

jednomu autoritnímu záznamu. Zpráva je připravena tak, aby odhalila víceznačná hesla. 

Zpráva má smysl pouze, pokud byla spuštěna v autoritní bázi.  

 

3.9.2 Seznam hesel bez vazby na autoritní bázi  (p_auth_03) 

Tato zpráva obsahuje seznam hesel v bibliografické bázi, která nebyla autorizována, čímž je 

myšleno, že pro ně neexistuje odpovídající heslo v autoritní bázi. Aby měla tato služba smysl, 

musí být spuštěna pouze pro rejstříky, které mají vazbu do autoritní báze (a tedy jsou 

definovány v tabulce tab_aut). Zpráva se vytváří pro bibliografickou bázi a pro omezení 

zpracovávaných hesel může být spuštěna s datem a kódem rejstříků. 

 

3.9.3 Tisk katalogizačních záznamů s "nepreferovanými" záhlavími 

(p_print_05)  

Pro tuto zprávu je kontrolována bibliografická báze, zda neobsahuje nepreferovaná hesla 

místo preferované formy hesla. To se stává pouze, když v autoritním záznamu je hodnota 

UPD=N, takže bibliografický záznam není aktualizován a v záznamu zůstává nepreferovaná 

forma hesla. 
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4 Autoritní báze jako nástroj vyhledávání  

Tato část popisuje způsob, jak je možné používat autoritní bázi jako nástroj pro vyhledávání 

v bibliografické bázi kromě obohacení rejstříků a souborů slov. Obsahuje následující 

předměty:  

 Zobrazení autoritního záznamu z bibliografického rejstříkového hesla  

 Přechod z autoritní báze do bibliografické báze  

 Nesměrované odkazy  

 Autoritní báze jako nástroj vyhledávání - nastavení  

 Obohacení a zobrazení polí 4xx a 5xx z tabulky aut  

 

4.1 Zobrazení autoritního záznamu z bibliografického záhlaví 

Uživatel si může zobrazit autoritní záznam, který je připojen k bibliografickému 

rejstříkovému heslu, klepnutím na text "LC autoritní záznam". Systém pak zobrazí autoritní 

záznam: 

 

 
 

 

Uživatel může přecházet mezi hesly bibliografické báze. Klepnutím na hlavičku pole (např. 

Záhlaví, Viz též) je možné zobrazit seznam rejstříkových hesel. Klepnutí na pole (pokud je 

podtrženo) vytvoří množinu záznamů v bibliografické bázi, ve kterých je termín použit. 

Systém ALEPH použije dané heslo jako základ pro vyhledávání typu FIND (vyhledávání 

jednotlivých slov) v bibliografickém rejstříku. Ve výše uvedeném příkladu není 

nepreferovaný termín Acid soils podtržený, protože není použit v žádném bibliografickém 

záznamu. 

  

Knihovna může modifikovat zobrazení autoritního záznamu v tabulce, která může být 

definována pro každou autoritní bázi, která je připojena k bibliografické bázi. Je možné 

potlačit zobrazení nepreferovaných a/nebo asociovaných termínů v autoritním záznamu, které 

nejsou použity v žádném bibliografickém záznamu (např. potlačit asociované termíny, které 

nemají připojené záznamy v bibliografické bázi). To je důvod proč se - ve výše uvedeném 
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příkladu - neobjeví odkaz Viz též soil acidity, není ve skutečnosti použit v žádném 

bibliografickém záznamu.   

 

 

 

4.2 Přechod z autoritní báze do bibliografické báze  

Uživatel může vyhledávat v autoritní bázi a následně přejít do bibliografické báze 

s vytvořením množiny bibliografických záznamů, v nichž je použit určitý termín.  

  

Tato funkce může být aktivována z úplného zobrazení autoritního záznamu ve WWW 

OPACu. Jakmile uživatel identifikoval autoritní termín, který jej zajímá, může klepnout na 

"Záhlaví" (pole 1XX), čímž vytvoří množinu bibliografických záznamů, v nichž je použit 

termín:  

 

 
 

Když uživatel klepne na Acid soils, zobrazí se toto okno: 

 

 
 

Můžete si pro vyhledávání daného termínu vybrat bibliografický rejstřík. V tomto případě, 

když je vyvolán rejstřík lokálních předmětových hesel, systém ALEPH vytvoří množinu 

záznamů v bibliografické bázi, které obsahují termín "Acid soils" jako předmětové heslo.  
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4.3 Nesměrované odkazy 

Nesměrované odkazy z autoritní báze mohou být přidány k rejstříku bibliografické báze. 

Nesměrované odkazy jsou hesla, která nejsou autorizována pro používání jako záhlaví 

v bibliografické bázi a nejsou použita pro jiná záhlaví jako odkazy "Viz". Mohou být použity 

k tomu, aby poskytly referenční poznámku pro uživatele (tedy k nasměrování uživatele 

k autorizované formě záhlaví). Ve formátu MARC 21 se pro označení, zda pole 100 - 151 

obsahuje neautorizované záhlaví, které není směrováno, používá kód b na pozici 9 pole 008. 

Ve formátu UNIMARC musí pole LDR obsahovat hodnotu na pozici 6 a pole 100 musí 

obsahovat hodnotu x na pozici 8.  

 

Bibliografická záhlaví, která pochází z nesměrovaných odkazů, nejsou aktualizována/přidána 

procesem UE_08 používaným pro standardní řízení autorit (obohacení nemůže být založeno 

na shodě záhlaví, protože nesměrovaný odkaz není schválen pro použití jako záhlaví 

v bibliografické bázi). Tento typ záznamu je zkopírován do bibliografického rejstříku pomocí 

služby "Aktualizace rejstříků BIB báze odkazy z AUT báze" (p-manage-105). Tuto službu 

můžete najít v modulu Katalogizace v menu Služby - Vytvoření indexů pro katalog (po tom, 

co se připojíte k autoritní bázi). Služba vytváří položky v bibliografickém rejstříku pro ty 

autoritní záznamy, které mají ve formátu MARC 21 na pozici 9 v poli 008 hodnotu "b", nebo 

ve formátu UNIMARC na pozici 6 pole LDR hodnotu "z" a na pozici 8 pole 100 hodnotu "x". 

Tato služba by měla být spuštěna pokaždé, když je přidán nebo aktualizován nesměrovaný 

odkaz v autoritní bázi (doporučuje se ji spouštět každý týden). Služba vymazává všechny 

existující nesměrované typy záhlaví a přebudovává je zároveň s nově přidanými nebo 

aktualizovanými záznamy.  Obohacení je založeno na definicích standardních tabulek pro 

autoritní bázi (tab_aut a tab20). V OPACu a ve funkci Vyhledávání se nesměrované odkazy 

zobrazí s běžnými záhlavími (bez toho, že by k nim byly připojeny záznamy dokumentů). 

V následujícím příkladu je De la nesměrovaný odkaz. 

 

Poznámka 

Pozice 09 v poli 008 v autoritním záznamu pro nesměrovaný odkaz je nastavena na "b". 

 

 

 
 

 

Odkaz je přidán v bibliografické bázi do rejstříku pro funkci Prohlížení. 
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Podobně jako u standardních záhlaví asociovaných s autoritními záznamy se tento záznam po 

klepnutí na autoritní vazbu zobrazí v odděleném okénku: 

 

 
 

 

4.4 Autoritní báze jako nástroj vyhledávání - nastavení 

4.4.1 Zobrazení autoritního záznamu z bibliografického záhlaví  

edit_doc_999_aut_AUTLIBRARY.<lng>  
Každá autoritní báze, k níž je připojena bibliografická báze, by měla mít pro zobrazení 

ÚPLNÉHO autoritního záznamu, když je expandován z bibliografického záhlaví, definovánu 

tabulku "edit_doc_999_aut_AUTLIBRARY.<lng>". Například pokud je báze USM01 

spojena se dvěma autoritními bázemi - USM10 a USM12, měly by být v adresáři tab báze 

USM01 definovány dvě tabulky: 

 edit_doc_999_aut_usm10.<lng>  

 edit_doc_999_aut_usm11.<lng>  

 

Příklad (pro MARC21):  

  

!1   2   3      4     5 6 7         8          9 0 11  2  13   4  

!!-!!!!!-!-!!!!!!!!!!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-!-!!!-!-!!!!!-!  

## SYS                  D LSys. č.             Y       E  



 

 

Uživatelský manuál - Autority 55 

30. listopadu 2015  

   

 

## 1####                D LZáhlaví             Y Z     E  

## 260##                D LPředmět  CSR        Y       E  

## 360##                D LPředmět  CSAR       Y       E  

## 4####                D LViz                 Y       E  

## 5#### w g            D LNadřaz. termín      Y X     E  

## 5#### w h            D LPodřaz. termín      Y X     E  

## 5#### w -            D LViz též             Y X     E  

## 663##                D LÚplný o. Viz též-jm.Y       E  

## 664##                D LÚplný o. Viz-jméno  Y       E  

## 665##                D LHistorie záhlaví    Y       E  

## 666##                D LVysvětl.o.-jméno    Y       E  

## 64### a f            D LEdice-f             Y       E  

## 64### a t            D LEdice-t             Y       E  

## 64### a s            D LEdice-s             Y       E  

## 7####                D LVazba               Y       E  

 

Poznámka:  

 Tabulka má stejné charakteristiky jako tabulka "edit_doc_999". Jediným 

speciálním rysem je speciální druh vazby ve sloupci 10 - "X". "X" informuje 

systém, že by měl potlačit zobrazení termínu, pokud není použit 

v bibliografické bázi.  

 Na rozdíl od tabulky edit_doc_999 v autoritní bázi tato neobsahuje vazební 

pole. Obsahuje pole 5XX. Speciální procedura pro expand přidá relevantní 

pole 5XX podle vazeb na autoritní záznamy (což je potřebné, pokud je 

asociovaný termín zadán jenom na jedné straně) - viz následující část.  

 

tab_expand  
Program pro expanzi expand_doc_aut_aut přidává všechny asociované termíny k autoritnímu 

záznamu. To je nezbytné, když pole s asociovanými termíny (5XX nebo RT) nejsou zapsána 

v obou záznamech, ale pouze v jednom z nich, a zároveň když knihovna vytváří reciproční 

vztahy pomocí tabulky tab07. Funkce tohoto expanzního programu je založena na vazbách, 

které jsou vytvořeny mezi autoritními záznamy (viz Vazby autoritní báze definované v tab07 

na straně 15). 

 

Následující řádek by měl být definován v tabulce tab_expand v autoritní bázi, takže když se 

v autoritní bázi zobrazuje autoritní záznam, jsou doplněna o všechny asociované termíny 

včetně těch, které nereprezentují odkaz z jiného záznamu. Zadejte "Y" ve sloupci 3:  

  
!   1                   2                            3 

!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 

WEB-ACCREF expand_doc_aut_aut             Y 

 

Upozorňujeme, že tento soubor pro expanzi je součástí programu pro funkci Vyhledávání 

a není nutné, aby byl přidáván do tabulky. 
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4.4.2 Navigace ze zobrazení autoritního záznamu  

 

tab11_aut (v bibliografické bázi) 
Jak bylo popsáno v části Zobrazení autoritního záznamu z bibliografického záhlaví na straně 

51, když se zobrazí autoritní záznam, může pomocí polí autoritního záznamu uživatel 

navigovat v bibliografické bázi. Tato navigace je založena na bibliografických rejstřících. 

 

K definování rejstříků, které systém používá k vytvoření hypertextových odkazů pro hledání 

(FIND) a prohlížení (BROWSE) z autoritní báze, slouží tabulka tab11_aut. To umožňuje 

uživateli plynule přecházet mezi záznamy bibliografické báze s využitím polí autoritního 

záznamu.  

 

Následuje příklad tabulky tab11_aut:  
  

100##              AUT  

100##              SUB  

110##              AUT  

110##              SUB  

111##              AUT  

111##              SUB  

130##              TIT  

130##              SRS  

130##              SUB  

150##              SUB  

150##              SUL  

150##              MLT  

151##              SUB  

 

 

Popis obsahu tabulky tab11_aut:  

 Sloupec 1 - Tag pole 

Obsahuje pole z autoritního záznamu. Všimněte si, že pokud je autoritní termín 

propojen s více než jedním rejstříkem (termíny pro osobní jména, 100, mohou být 

použita jak pro autory, tak pro předmětová hesla), může být pro pole vytvořeno 

několik vazeb. Systém vyhledává z aktuálního rejstříku. Pro třetí až pátou pozici může 

být použit znak křížek (#), abyste dosáhli pravostranného zkrácení číselných hodnot, 

přidaných ke kódu pole (např. 100# pro 1000, 1001, 1003).  

 Sloupec 2 až 3 - Nepoužívá se  

 Sloupec 4 - Kód bibliografického rejstříku, v němž je hledání/prohlížení 

aktivováno.   

 Sloupec 5 - Podpole 

Zde se definují podpole z autoritního záznamu, která mají být použita (nebo 

odstraněna) pro Vyhledávání. Systém v rejstříku vyhledává přesný text pole. Mezera 

znamená celé pole. Pro definování podpolí, která mají být odstraněna, se používá znak 
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mínus (-), pokud chcete určitá podpole pro indexování ponechat, vypište jejich 

seznam;  

4.4.3 Nesměrované odkazy - konfigurace  

Pro obohacení bibliografického rejstříku o nesměrované odkazy z autoritní báze, je nutné, aby 

byla do souboru slov UTR v autoritní bázi posílána hodnota z pozice 09 pole 008 ve formátu 

MARC 21. Kód indexu musí být definován v tabulce tab00.<lng> a adresáři tab dané báze:  
  

H UTR   W-017      00       00       Nesměr. odkazy  

 

Pozice 09 pole 008 musí být posílána do tohoto souboru slov v tabulce tab11_word, která je 

umístěna v adresáři tab dané báze.  
  

008                      F09-01               01     UTR  

 

Pro UNIMARC musí být do souboru slov UTR posílána pozice 6 pole LDR  a do souboru 

slov UTR2 pozice 8 pole 100 autoritní báze. Tento soubor slov musí být definován v tabulce 

tab100.<lng> v adresáři tab dané báze: 

 
H UTR    W-010      00     0000       Nesměr. odkazy 

H UTR2   W-011      00     0000       Nesměr. odkazy2 

 

Do těchto souborů slov musí být posílány relevantní pozice z polí LDR a 100, jak musí být 

definováno v tabulce tab11_word v adresáři tab dané báze:  

 
LDR                      F06-01               01     UTR 

100##                    F11-01               01     UTR2 

 

Protože nesměrované odkazy nejsou expandovány prostřednictvím procesu UE_08, nově 

uložené záznamy v autoritní bázi by měly být importovány do rejstříku bibliografické báze 

spuštěním služby "Aktualizace rejstříků BIB báze odkazy z AUT báze" (p-manage-105). Tuto 

službu můžete najít v modulu Katalogizace v menu Služby - Vytvoření indexů pro katalog (po 

tom, co se připojíte k autoritní bázi). 

 

 

 

4.5 Obohacení a zobrazení polí 4xx a 5xx z tabulky aut 

Ve formátu MARC 21 umožňuje generování (nebo potlačení) křížových odkazů z polí 4XX 

nebo 5XX kód na 4. pozici podpole $w (tedy $wxxx4) z obou těchto polí. Pokud podpole $w 

na čtvrté pozici obsahuje mezeru, nebo 'n' (případně pokud podpole neexistuje), jsou 

vytvořeny křížové odkazy a pole se zobrazují na všech relevantních místech: seznam pro 

prohlížení, expandované autoritní záznamy, pod záhlavím ve stručném záznamu atd. Pokud 

na čtvrté pozici podpole $w obsahuje něco jiného, pak je generování křížového odkazu 

potlačeno. 
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Jako podporu pro tuto funkce použijte definici sloupce pro filtrování v tabulce 

edit_doc_999_aut_xxx10.<lng> pro zobrazení a v tabulce tab20 pro obohacení. Následuje 

příklad řádků pro tabulku edit_doc_999_aut_xxx10.<lng>:  

 
  

## 4#### w !!!n         D LViz               Y       E  

## 4#### w !!! *        D LViz               Y       E  

## 4#### w -            D LViz               Y       E  

## 5#### w g!!n         D LNadřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w g!! *        D LNadřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w h!!n         D LPodřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w h!! *        D LPodřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w h            D LPodřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w g            D LNadřaz. termín    Y X     E  

## 5#### w -            D LViz též           Y       E  

 

 

Následuje příklad řádků, které by se měly objevit v tabulce tab20 kvůli definici pro 

obohacení:  
  

 

1 AUT   AUT   100##              -wi                  0  

2             400## w !!!n       -wi5                 0 SEEF  

1 AUT   AUT   100##              -wi                  0  

2             400## w !!!        -wi5                 0 SEEF  

1 AUT   AUT   100##              -wi                  0  

2             400## w -          -wi5                 0 SEEF  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vícejazyčná autoritní báze 

 

Tato kapitola obsahuje následující sekce:  

 

 Vícejazyčné autoritní záznamy  

 Vícejazyčné autoritní indexy a zobrazení záznamu  

 Bibliografické záznamy a jejich aktualizace  

 Vazba BIB-AUT a vícejazyčná autoritní báze  

 Nastavení vícejazyčných autorit 
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Poznámka 

V době psaní tohoto souboru je možno použít vícejazyčnou autoritní bázi pouze ve formátu 

MARC 21. Kromě toho upozorňujeme, že vícejazyčné báze se mohou používat jen jako 

lokální báze, není možné, aby byly nastaveny jako vzdálené báze.  

 

 

Autoritní báze v systému ALEPH 500 může pracovat i s vícejazyčnými autoritními záznamy. 

Správa vícejazyčné autoritní báze v MARC 21 nabízí uživateli několik výhod:  

 Obohacení bibliografických přístupových bodů (rejstříků a souborů slov). 

Uživatel může záznamy vyhledávat pomocí termínů z jiných jazyků.  

 Je možné zohlednit potřeby uživatele určitého jazyka pro definování indexů 

a zobrazování záznamů. To například znamená, že ve francouzském 

jazykovém rozhraní může uživatel pro vyhledávání používat pouze 

francouzské indexy a k nim náležející záznamy, systém zobrazí francouzský 

termín dokonce i v případě, kdy byl záznam katalogizován s anglickým 

termínem.  

Vícejazyčná autoritní báze může být definována pro různé druhy autorit.  V příkladu dále jsou 

zobrazeny záznamy z tezauru. 

 

 

 

5.1 Vícejazyčné autoritní záznamy  

Vícejazyčný autoritní záznam v systému ALEPH je identický jako běžný autoritní záznam 

s těmito výjimkami: 

 

Ve vícejazyčném autoritním záznamu je preferovaný termín duplikován pro každý jazyk. 

Nepreferované termíny jsou zadávány pro každý jazyk. 

 

Kód jazyka pro všechny preferované, nepreferované a asociované termíny je zadáván 

v podpoli $$9. 

 

Jako v běžném autoritním záznamu můžete zadávat asociované termíny pouze v jednom 

asociovaném autoritním záznamu a navíc jen v jednom jazyku. Na základě vazeb, 

vytvořených mezi autoritními záznamy, je systém schopen zobrazit termín v určitém jazyce.  

 

Příklad vícejazyčného záznamu: 
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5.2 Vícejazyčné autoritní indexy a zobrazení záznamu 

Ve vícejazyčné autoritní bázi může být pro knihovnu zajímavé vytváření oddělených indexů 

pro jednotlivé jazyky. Toho je možno dosáhnout využitím filtrování indexování pomocí kódu 

jazyka v podpoli 9 (viz AUT báze na straně 63). 

 

Pokud jste vytvořili oddělený index pro každý jazyk a pro volbu Hledání v jiné bázi v modulu 

Katalogizace, pak může knihovna definovat jazykově specifický index pro Vyhledávání. 

Upozorňujeme, že tato definice není vázána na určitý jazyk dialogu. Jinak řečeno francouzský 

katalogizátor, který používá francouzské jazykové rozhraní, nemůže používat francouzské 

rejstříkové heslo, když anglický katalogizátor používá anglická rejstříková hesla. 

 

Zobrazení autoritního záznamu může být také filtrováno kódem jazyka. Například toto je 

zobrazení autoritního záznamu z výše uvedeného příkladu s jeho vazbami pouze ve 

francouzštině:  
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Autoritní záznamy mohou být zobrazeny pomocí stejných tabulek jako bibliografické 

záznamy. Tato část ilustruje speciální aspekty zobrazení autoritních záznamů v úplném 

zobrazení záznamu. 

 

 

 

5.3 Záznamy bibliografické báze a aktualizace bibliografických 

záznamů 

Záznamy v bibliografické bázi, které jsou připojeny k vícejazyčné autoritní bázi, by měly být 

katalogizovány s použitím termínů pouze z jednoho jazyka, který je v autoritní bázi používán. 

Kód jazyka musí být uveden v podpoli 9. 

 

Příklad:  

 

 
 

Jestliže je použit nepreferovaný termín, systém aktualizuje bibliografický záznam 

preferovaným termínem ze stejného jazyka. 

 

  

 

5.4 BIB-AUT vazba a vícejazyčná autoritní báze 

Vazby mezi bibliografickou bází a vícejazyčnou autoritní bází fungují tak, jak bylo popsáno 

výše s několika doplněnými charakteristikami. 

 

5.4.1 Obohacení rejstříků a souborů slov 

Kromě obohacení bibliografických rejstříků a souborů slov o nepreferované termíny systém 

také přidává všechny jazykové verze. 
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Ve výše uvedeném příkladu rejstřík obsahuje všechny jazyky. Pro každý jazyk můžete 

definovat oddělené rejstříky a soubory slov (viz Bibliografické báze na straně 65). 

  

5.4.2 Obohacení zobrazení bibliografických záznamů 

Na základě obohacení bibliografického rejstříku můžete expandovat do bibliografického 

záznamu expandovat všechny jazykové verze pro termín, který je použit v bibliografickém 

záznamu. V tabulkách definujících zobrazování je možné filtrovat zobrazení kódem jazyka 

v podpoli 9. Jak můžete vidět na příkladu v části Vícejazyčné autoritní indexy a zobrazení 

záznamu na straně 60, můžete například zobrazovat francouzský termín ve francouzském 

jazykovém rozhraní a anglický termín v anglickém jazykovém rozhraní. 

 

5.4.3 Zobrazení autoritního záznamu z bibliografického rejstříkového hesla 

Když se zobrazí autoritní záznam z bibliografického rejstříkového hesla, systém zobrazuje 

asociované termíny ve všech jazycích. Opakujeme, že toto zobrazení může být filtrováno 

pomocí kódu jazyka v podpoli 9, takže v každém jazykovém rozhraní se zobrazují termíny 

v jazyce dialogu. 
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5.5 Nastavení vícejazyčných autorit 

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

Níže uvedené tabulky již byly dříve zmíněny v částech Nastavení řízení autorit na straně 36 

a Nesměrované odkazy na straně 53. V následujících sekcích jsou probrány zvláštní aspekty 

nastavení pro vícejazyčné autority. 

 

5.5.1 AUT báze 

tab100  
 

Proměnná AUT-TYPE by měla být nastavena na "M" - tedy jde o vícejazyčnou bázi. Je 

potřeba, aby systém obohacoval bibliografické rejstříky ve všech jazykových verzích.  

 

Indexy  
 

Knihovna může definovat indexy pro jednotlivé jazyky (zejména pokud každý jazyk má své 

uživatelské jazykové rozhraní). 

 

Příklad definice v tabulce tab00.<lng>:  
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H DES   ACC     11 00       00       Deskriptory  

H DESE  ACC     11 00       00       Deskriptor ENG  

H DESF  ACC     11 00       00       Deskriptor FRE  

 

A v  tab11_acc:  
  

150##                    DES  

150##       9 eng        DESE  

150##       9 fre        DESF  

 

 

Zobrazení autoritního záznamu (edit_doc_999) 
 

Následuje příklad tabulky jak je definována pro francouzské jazykové rozhraní:  
  

!!-!!!!!-!-!!!!!!!!!!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-!-!!!-!-!!!!!-!  

## SYS                  D LSys. č.             Y       E  

## 1#### 9 fre          D LZáhlaví             Y Z     E  

## 260##                D LPředmět CSR         Y       E  

## 360##                D LPředmět  CSAR       Y       E  

## 45### 9 fre          D LViz                 Y       E  

## 5#### 9 fre          D LAsociovaný termín   Y Z     E  

## 663##                D LJméno CSAR          Y       E  

## 664##                D LJméno CSR           Y       E  

## 665##                D LHistorie  záhlaví   Y       E  

## 666##                D LVysvětl.o.-jméno    Y       E  

## 64### a f            D LEdice-f             Y       E  

## 64### a t            D LEdice-t             Y       E  

## 64### a s            D LEdice-s             Y       E  

## 7####                D LVazba               Y       E  

## UPD##                D LAktualizace         Y       E  

## BT    9 fre          D LNadř.termín         Y L     E  

## NT    9 fre          D LPodř.termín         Y L     E  

## RT    9 fre          D LAsoc.termín         Y L     E  

 

 

Poznámky:  

 Všechna pole jsou filtrována kódem jazyka v podpolích.  

 Existuje omezení pro zobrazení, které může být filtrováno pouze jedním 

podpolem.  To znamená, že pole 5XX nemohou být filtrována jak jazykem, tak 

podpolem w, který uvádí druh vazby.  

tab_expand  

Následující soubor pro expanzi musí být definován v tabulce tab_expand dané autoritní báze, 

takže když se zobrazuje autoritní záznam z bibliografického rejstříku, systém přidává 

asociované termíny ve všech jazycích (jak je připomenuto výše je to dostačující pro zadání 

asociovaných termínů pouze v jednom jazyku). 

WEB-ACCREF expand_doc_aut_aut  
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5.5.2 Bibliografické báze 

Indexy  
Knihovna může chtít budovat indexy pro jednotlivé jazyky (zvláště pokud každý jazyk má své 

uživatelské rozhraní). Musí být definován všeobecný rejstřík pro všechny jazyky.  

 

Příkladem je definice v tabulce tab00.<lng>:  
  

H DES   ACC     11 00       00       Deskriptory  

H DESE  ACC     11 00       00       Hl. deskriptor ENG  

H DESF  ACC     11 00       00       Přidaný  deskr. FRE  

 

A v  tab11_acc:  
  

650##                    DES  

650##       9 eng        DESE  

650##       9 fre        DESF  

 

 

tab20/tab_aut  
Pokud jsou definovány oddělené rejstříky pro každý jazyk, musí být tyto rejstříky uvedeny 

v tabulce tab20, aby obohatily bibliografický rejstřík z autoritního záznamu:  
  

  

1 DES   DES     150##                                   0  

2               450                                     0 SEEF  

  

1 DES   DES     150##                                   0  

2               COR                                     0 SEEF  

  

1 DES   DESE    150## 9 eng                             0  

2               450                                     0 SEEF  

  

1 DES   DESE    150## 9 eng                             0  

2               COR                                     0 SEEF  

  

1 DES   DESF    150## 9 fre                             0  

2               450                                     0 SEEF  

  

1 DES   DESF    150## 9 fre                             0  

2               450                                     0 SEEF  

 

Všimněte si, že zdrojový kód je vždy kód všeobecného rejstříku, do něhož jsou posílána hesla 

ze všech jazyků. Pouze tento kód musí být definován v tabulce tab_aut:  
 DES   USM11  

tab_expand  
Další řádek je potřeba k tomu, aby systém ALEPH navázal vazby bibliografických záznamů 

do rejstříkových hesel ve všech jazycích.  
  

ACC        expand_doc_bib_multi_lng  

 

Následující řádky jsou potřeba k zobrazení termínu v příslušném jazykovém rozhraní ve 

všech rozhraních.  
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WEB-FULL   expand_doc_bib_multi_lng  

GUI-DOC    expand_doc_bib_multi_lng  

 

Toto znamená, že všechny jazyky jsou expandované do bibliografického záznamu Zobrazení 

je omezeno na určitý jazyk v tabulce edit_doc_999 pro každý jazyk. Příklad tabulky 

edit_doc_999.<lng>:  
  

65014 9 eng          C LHlavní deskriptor     Y Z eng E  

 

 

tab01 
Tato tabulka definuje, který rejstřík by měl být použit pro aktualizaci bibliografického 

záznamu, pokud byl použit nepreferovaný termín. Rejstřík by měl být všeobecný jazykový 

rejstřík, do něhož jsou posílány termíny ve všech jazycích. Systém aktualizuje bibliografický 

záznam s využitím preferovaného termínu s kódem jazyka, uvedeným v podpoli 9.  
  

D 650    00 0000   DES   650   Ldeskriptor  

 

 

edit_doc_999_aut_XXXXX  
Tabulka edit_doc_999_aut_XXXXX (kde XXXXX je kód autoritní báze, např. USM10) je 

použita pro definování zobrazení autoritního záznamu, když do něj vstupujete 

z bibliografického rejstříkového hesla. Pole autoritního záznamu mohou být filtrována kódem 

jazyka v podpoli 9.  
  

!1   2   3      4     5 6 7         8          9 0 11  2  13   4  

!!-!!!!!-!-!!!!!!!!!!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-!-!!!-!-!!!!!-!  

## SYS                  D LSys. č.             Y       E  

## 1#### 9 eng          D LZáhlaví             Y       E  

## 4#### 9 eng          D LViz                 Y       E  

## 5#### 9 eng          D LAsoc. termín        Y       E  

 

 

Poznámky:  

 Všechna pole jsou filtrována kódem jazyka v podpolích  

 Omezení se týká zobrazení, které může být filtrováno pouze jedním podpolem. 

To znamená, že pole 5XX nemohou být filtrována jak jazykem, tak podpolem 

w, který uvádí druh vazby.  
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6 Dávkový import záznamů do autoritní báze 

 

Tato kapitola obsahuje následující sekce:  

 Přehled  

 Algoritmus  

 Zpráva  

 Spouštění zprávy  

 Nastavení  

 

6.1 Přehled 

Služba Import autoritních záznamů (manage-31) akceptuje vstupní soubor autoritních 

záznamů Library of Congress v sekvenčním formátu systému ALEPH a používá je pro 

aktualizaci autoritní báze. "Aktualizace" může znamenat jak vymazání stávajících záznamů, 

tak aktualizaci stávajících záznamů, i přidání nového záznamu. Záznamy, které byly upraveny 

nebo vytvořeny lokálně nejsou aktualizovány, pokud neobsahují pole 010 s hodnotou 

$$aTEMP.  

 

Službu Import autoritních záznamů (manage-31) můžete najít v modulu Katalogizace v menu 

Služby v podmenu Import katalogizačních záznamů. Všimněte si, že služba se zobrazí, pouze 

pokud jste připojeni k autoritní bázi:  
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Tato služba zajišťuje následující funkce: 

 

Přidává záznamy do báze.  
 

Nahrazuje existující záznamy (aktualizuje): Záznamy jsou nahrazeny kvůli aktualizaci. 

Pokud byl záznam upraven lokálně, nebude službou nahrazen. 

 

Vymazává záznamy z autoritní báze.  

 

Připravuje zprávu o vymazaných záznamech. Systém vytváří zprávu o záznamech, které 

byly vymazány. 

 

Připravuje zprávu o nahrazených záznamech: systém kontroluje změny na těchto pozicích 

pole s pevnou délkou 008:  

 008/06 (Geografické heslo) jakákoliv změna  

 008/32 (Jedinečné) změny z "b" na "a"  

 

Tato zpráva může být umístěna jako samostatná sekce ve zprávě o "odmítnutých záznamech".  

 

Kontroluje duplicity. Po každé aktualizaci (přidání nového nebo aktualizace stávajícího 

záznamu) musí systém zkontrolovat, jestli v bázi nejsou duplicitní termíny - každý termín 

v polích 1xx a 4xx musí být jedinečný. Termíny, které jedinečné nejsou, jsou ohlášeny, 

a záznamy s duplicitními termíny jsou "blokovány" změnou kódu použití v poli 008 na 

pozicích 14, 15, 16 na velké písmeno ("a" na "A"; "b" na "B" a "c" na "C"). Blokované 

autoritní záznamy nejsou připojeny k bibliografické bázi.   

 

Odmítá a o odmítnutí vytváří zprávu - v jistých případech mohou být záznamy odmítnuty 

a jsou umístěny do speciální báze odmítnutých záznamů.  

 

6.2 Algoritmus 

Služba Import autoritních záznamů (manage-31) má tento algoritmus:  

1. Porovnání záznamů ve vstupním souboru se záznamy v bázi s využitím pole 

010 - Identifikační číslo Library of Congress - $$a  

2. Pokud je nalezena shoda, je zkontrolována pozice 5 v poli LDR: 

d  - vymaže odpovídající záznam z báze  
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c  - zkontroluje, jestli 040 $$d = XxXXX (Poznámka: může být více $$d's – v úvahu 

jsou brána všechna $$d XxXXX). Pokud je, odmítne záznam a odmítnutí zaznamená 

do zprávy - pokud není, nahradí aktuální záznam. 

n  - obdobně jako pro c  

3. Pokud není nalezena shoda v poli 010, přejde systém na kontrolu, která je 

založena na preferovaném termínu, tedy hodnotě v poli 1xx záznamu 

4. Pokud shoda není nalezena, systém kontroluje pozici 5 v poli LDR:  

 

n  - přidá záznam do báze jako nový záznam  

d  - odmítne záznam a odmítnutí zaznamená do zprávy 

c  - obdobně jako pro n  

Pokud je shoda nalezena a záznam v bázi má v poli 010 hodnotu $$aTEMP (což 

znamená, je jde o dočasně vytvořený lokální AUT záznam), je zkontrolována pozice 5 

v poli LDR:  

 

d  - odmítne záznam a odmítnutí zaznamená do zprávy 

c  - nahradí aktuální záznam 

n  - nahradí aktuální záznam  

5. Pokud je shoda nalezena v záznamu není v poli 010 hodnota $$aTEMP, je 

záznam odmítnut a odmítnutí je zaznamenáno do zprávy.  

 

 

6.3 Zpráva 

Systém ohlásí následující situace. Každý případ je identifikován zvláštním kódem. 

  

6.3.1 Odmítnutí záznamů 

05  - záznam byl odmítnut; shoda sice byla nalezena na základě pole 010, ale $$d=XxXXX; 

LDR (05) = "n". 

 

07  - záznam byl odmítnut; shoda sice byla nalezena na základě pole 010, ale $$d=XxXXX; 

LDR (05) = "c". 

 

06  - záznam byl odmítnut; shoda nebyla nalezena, ale jeho  LDR (05) = "d". 

 

04  - záznam byl odmítnut; byla nalezena shoda preferovaného záhlaví, ale hodnota v poli 010 

není $$aTEMP (což znamená, že jde o lokální záznam). 

 

03  - záznam byl odmítnut. Byla nalezena shoda v preferovaném termínu (010 = $$aTEMP); 

ale  LDR (05) = "d".  

 



 

 

Uživatelský manuál - Autority 70 

30. listopadu 2015  

   

 

6.3.2 Vymazání záznamů 

13 - Záznam byl z báze vymazán. Byla nalezena shoda v poli 010 a v poli LDR (pozice 

05) bylo "d". Zpráva obsahuje pole 682. 

 

 

6.4 Aktualizace záznamů 

16  - záznam aktualizoval stávající záznam; byla změna v poli 008.  

 

22  - záznam aktualizoval stávající záznam, ale systém nalezl duplicitní záhlaví; byla změna 

v poli 008. 

 

25  - záznam aktualizoval stávající záznam, ale bylo nalezeno duplicitní záhlaví. 

  

24  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$aTEMP); ale systém nalezl duplicitní záhlaví; LDR (05) = "c". 

  

20  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$aTEMP); ale systém nalezl duplicitní záhlaví; LDR (05) = "n". 

  

18  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$aTEMP); byla změna v poli 008; LDR (05) = "c".  

 

11  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$ATEMP); byla změna v poli 008; LDR (05) = "n".  

 

26  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$ATEMP); ale systém nalezl duplicitní záhlaví; byla změna v poli 008; LDR (05) = "c". 

  

27  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$ATEMP); ale systém nalezl duplicitní záhlaví; byla změna v poli 008; LDR (05) = "n".  

 

6.4.1 Nové záznamy 

21  - byl přidán nový záznam, ale bylo nalezeno duplicitní záhlaví; LDR (05) = "n".  

 

23  - byl přidán nový záznam, ale bylo nalezeno duplicitní záhlaví; LDR (05) = "c".  

 

6.4.2 Problémy nebyly zjištěny  

15  - záznam aktualizoval stávající záznam.  

 

08  - byl přidán nový záznam; LDR (05) = "c".  

14  - byl přidán nový záznam; LDR (05) = "n".  
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17  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$aTEMP); LDR (05) = "c". 

19  - záznam aktualizoval stávající záznam na základě preferovaného termínu (010 = 

$$aTEMP); LDR (05) = "n".  

 

6.4.3 Formát zprávy  

Zpráva obsahuje systémová čísla nových a aktualizovaných záznamů v autoritní bázi, 

společně s těmi odmítnutými záznamy, které byly importovány do báze odmítnutých 

záznamů. První systémové číslo je číslo stávajícího záznamu, který byl aktualizován nebo pro 

který byla nalezena shoda) a druhé je číslo nového nebo odmítnutého záznamu.  

 

Příklady:  
  

000080237:000000182:               :04:010 not = TEMP  

 

V tomto případě byla nalezena shoda v systémovém čísle na základě preferovaného termínu, 

ale protože v poli 010 není hodnota "TEMP", byl záznam odmítnut. Tento záznam byl 

importován do báze pro odmítnuté záznamy se systémovým číslem 182.  
  

000079159:000000000:sh 98001899    :15:Záznam byl opraven.  

 

V tomto případě byl aktualizován stávající záznam. Systém také vypíše obsah pole 010, na 

základě kterého byla shoda nalezena. 

 

Zpráva může být seřazena takto:  

 NEW - seřazeno podle systémového čísla nových záznamů v AUT bázi.  

 MATCH - seřazeno podle systémového čísla záznamů, které byly v AUT bázi 

aktualizovány.  

 TYPE - seřazeno podle druhu aktualizace.  

Při jednom běhu procedury je možné řadit podle dvou charakteristik, přičemž každé řazení 

vytváří svou vlastní zprávu. Například:  
  

csh -f p_manage_31 XXX10,test2,test2out,,,,,MATCH,TYPE  

 

vytvoří dvě zprávy (test2out a test2out-2), jedna je seřazena podle čísla shodujících se 

záznamů a druhá podle druhu aktualizace.  
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6.5 Spouštění služby vytvářející zprávu 

Pro spuštění běhu vytvářejícího zprávu použijte tyto příkazy:  
  

>> ap  

>> csh -f p_manage_31  AUT library,input file,output  

file,,,,,sorttype,sorttype  

 

Poznámky  

Mezi jménem výstupního souboru a druhem řazení musí být pět čárek.   

Kód báze musí být zapsán velkými písmeny. 

  

 

Například:  
  

>> ap  

>> csh -f p_manage_31  XXX10,inaut,outaut,,,,,NEW,TYPE  

 

Vstupní soubor musí být v sekvenčním formátu systému ALEPH a musí být umístěn 

v adresáři scratch té autoritní báze, pro niž má procedura běžet. Výstupní soubor je vytvořen 

v adresáři scratch dané báze.  

 

 

 

6.6 Nastavení 

 

Poznámka: 

Následující část bude zajímat především systémové knihovníky. 

 

6.6.1 Nastavení pro bázi pro odmítnuté záznamy 

Pro odmítnuté záznamy by měla být v systému ALEPH vytvořena zvláštní báze.  Tato báze 

musí být definována jako báze pro odmítnuté záznamy se speciální druhem vztahu v tabulce 

library_relations - "ERR".  

 

Například:  
  

ERR XXX10 XXX19  

ERR XXX12 XXX19  

 

V tomto příkladu je báze XXX19 bází pro odmítnuté záznamy pro dvě autoritní báze: XXX10 

a XXX12.  
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6.6.2 Tabulka tab_fix 

S aktualizačním programem pro autoritní záznamy pracuje několik programů pro úpravy 

(fixy). Tyto programy by měly být definovány v sekci P-31 v tabulce tab_fix. 

 

V současné době by měly být v tabulce tab_fix v autoritní bázi definovány tyto programy: 

fix_doc_preferred - tento program přidává pole "COR", pokud je preferovaný termín 

změněn. 

 

fix_doc_aut_mesh - tento program se používá pouze pro autoritní bázi pro MeSH. Do 

termínů v této bázi je přidáváno $$2[MeSH]. 

 

Například:  
  

P-31  fix_doc_preferred  

P-31  fix_doc_aut_mesh  

 

 

6.6.3 Přímý index LCC (Klasifikace Library of Congress) 

Systém porovnává na shodu pole 010 s použitím přímého indexu LCC. V tabulce tab11_ind 

musí být definován následující řádek:  
  

010#                    LCC   a 

 

 

  

 

7 Dávkové procesy pro obohacování autorit a opravy 

v bibliografických bázích  

 

Služby p_manage_102 a p_manage_103 jsou dávkové procesy, které se mohou použít jako 

náhrada procesu ue_08, který běží na pozadí (viz Proces řízení autorit na straně 23). Tyto 

procesy se používají k tomu, aby bylo urychleno obohacení a oprava záznamů 

v bibliografické bázi na základě autoritních záznamů v autoritní bázi během iniciálního 

importu do báze, nebo když je do systému importováno velké množství autoritních záznamů. 

 

 

Procesy:  

1. p_manage_102: Tento proces se používá k předběžnému obohacení 

bibliografických rejstříků z autoritní báze. Proces by měl být spuštěn 

z bibliografické báze. 
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Parametry: bibliografická báze, autoritní báze, příznak pro vymazání, od záznamu 

číslo, do záznamu číslo, program pro filtrování, počet paralelních procesů.  

 

Parametr pro filtrování se používá pro odfiltrování specifických autoritních záznamů, 

aby nebyly použity pro vytvoření bibliografických záhlaví na základě údajů z AUT 

záznamu.  

 

Momentálně jsou k dispozici pro tento parametr dva programy:  

o 1xxt - ignoruje autoritní záznam, pokud v něm je v poli 1XX 

uloženo podpole $$t.  

o 4xx - ignoruje autoritní záznam, pokud nemá alespoň jedno pole  

4XX.  

 

Pokud parametr není zadán, jsou bibliografická záhlaví vytvořena ze všech autoritních 

záznamů v autoritní bázi. 

Služba p_manage_102 by měla být spouštěna pro všechny autoritní báze, které se 

používají pro obohacení a opravy pro bibliografickou bázi. 

Upozorňujeme, že pro první autoritní bázi by měla být služba spuštěna s příznakem 

pro vymazání nastaveným na Y, jinak budou existující rejstříková hesla zachována. 

Po spuštění p_manage_102 by měl být budován (p_manage_02) běžný rejstřík bez 

vymazání stávajících rejstříků. 

 

 

Protože všechna rejstříková hesla z autoritní báze byla během procesu p_manage_102 

označena kódem autoritní báze, nová hesla, která vzešla z běžného indexování 

bibliografických záznamů - p_manage_02 - nemají navázaný odpovídající záznam 

z autoritní báze a měla by být nastavena na -CHK-. Kvůli tomu by měl být spuštěn 

dávkový proces Aktualizace rejstříků s parametrem "Vložit -CHK- do rejstříkových 

hesel " nastaveným na Y (ano), aby pole Z01-AUT-LIBRARY rejstříkových hesel 

dostalo hodnotu -CHK-.  

2. p_manage_103: protože služba p_manage_02 neiniciuje vytvoření záznamů 

Z07, měl by být tento proces použit pro vytvoření záznamů Z07, aby mohl 

systém reindexovat záznamy, které jsou připojeny k nepreferovaným heslům. 

Parametry: bibliografická báze, od záznamu číslo, do záznamu číslo, počet paralelních 

procesů. 


