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BIZALMAS INFORMÁCIÓ 

Az ezen dokumentumban található információk az Ex Libris Ltd. és tagvállalatainak tulajdona, 

és az ezen információkkal történő minden fajta visszaélés vagy azok rosszhiszemű felhasználása 

pénzügyi veszteséget okoz. NE MÁSOLJA LE EZEN INFORMÁCIÓKAT, AMENNYIBEN NEM 

RENDELKEZIK AZ EX LIBRIS LTD. ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL. 

Ezen dokumentum korlátozott körű az Ex Libris Ltd-vel vagy annak tagvállalataival kötött 

szerződés alapján. A dokumentumban található információk kereskedelmi titkokat 

tartalmaznak, ezért bizalmas jellegű. 

ELÁLLÁS 

Az ezen dokumentumban található információk időnként megváltoznak. Győződjön meg arról, 

hogy a legfrissebb dokumentumot használja. Az Ex Libris Ltd-vel kötött szerződésben lefektetett 

jótállási elveken túl az ezen dokumentum használatára vonatkozó jótállási igény nem 

kérelmezhető. Eltérő megállapodás hiányában az Ex Libris nem felelős az ezen dokumentum 

használatából adódó közvetlen vagy közvetett károkért. 

Ezen dokumentumban harmadik félre történő hivatkozás csupán kényelmi okokból szerepel. A 

harmadik fél által nyújtott információk nem részei az Ex Libris termékeknek, ezért azokért 

felelősséget sem vállal. 

MÁRKANEVEK 

Az "Ex Libris," az Ex Libris bridge, Primo, Aleph, Alephino, Voyager, SFX, MetaLib, Verde, 

DigiTool, Preservation, URM, Voyager, ENCompass, Endeavor eZConnect, WebVoyage, 

Citation Server, LinkFinder és LinkFinder Plus, és más nevek márkanevek vagy bejegyzett 

márkanevek és az Ex-Libris Ltd. vagy tagvállalatai tulajdonai. 

Nevek vagy emblémák hiánya nem jelenti a szellemi jogokról történő lemondást. 

Harmadik fél márkaneve az alábbiakban szerepelnek. Az Ex-Libris nem rendelkezik jogokkal 

ezekkel a márkanevekkel kapcsolatosan. 

Az Oracle az Oracle Corporation bejegyzett márkaneve. 

UNIX az Egyesült Államok és más országos bejegyzett márkaneve, az X/Open Company Ltd. 

kizárólagos engedélyével. 

Microsoft, a Microsoft logo, MS, MS-DOS, Microsoft PowerPoint, Visual Basic, Visual C++, 

Win32, 

Microsoft Windows, a Windows logo, Microsoft Notepad, Microsoft Windows Explorer, 

Microsoft Internet Explorer, és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye, az 

ActiveX ugyanezen vállalat márkaneve. 

Az Unicode és az Unicode logo az Unicode, Inc. bejegyzett márkaneve. 

A Google a Google, Inc. bejegyzett márkaneve. 

 

Copyright Ex Libris Limited, 2014. Minden jog fenntartva 

Utolsó módosítás: 2014. Január 13. 

Weblap cím: http://www.exlibrisgroup.com 
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Bevezetés 

A Változási jegyzék célja 

A dokumentum azokat a fejlesztéseket és változtatásokat tatalmazza, melyek 

újdonságok az Aleph 23-ban. Ezek a következő témakörök alatt vannak 

felsorolva: 

 Gyarapítás 

 Katalogizálás 

 Általános 

 Web OPAC 

 DLF API 

Aleph 23 dokumentáció 

Az Aleph 23 elsődleges dokumentációs listája: 

 Aleph 23 Felhasználói segédkönyv 

 Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak 

 Aleph 23 Rendszer konfigurációs segédkönyv 

 Aleph 23 Változási jegyzék 

  



 

  

2 
 

Gyarapítás 

Általános számla Megjegyzés mezőjének 

megnövelése 

A fejlesztés célja 

Mostantól az Általános számla Megjegyzés mezője 200 karaktert is tartalmazhat. 

Leírás 

Az Általános számla Megjegyzés mezőjében (Gyarapítás > Általános számla 

űrlap) mostantól az eddig 60 helyett 200 karakter is rögzíthető. 

 
MEGJEGYZÉS: 

Az ARC a megnövelt mezőméretet csak a következő ARC verziótól – ARC 5 

támogatja. 

 

  



Aleph 23 változási jegyzék 

 

 

 November 2015 6 

Ex Libris Bizalmas 
 

3 
 

Katalogizálás 

Elérhetőségi információk a BIB rekordban, a 

holding rekordok adatai alapján 

A fejlesztés célja 

Egy új rutint fejlesztettek ki, az expand_doc_bib_avail_hol-t, ami a holding 

rekordok adatai alapján hozzáadja a bibliográfiai rekordhoz az elérhetőségi 

információkat (AVA mezőket). Azoknál a példányoknál, melyek nem 

kapcsolódnak holding rekordhoz, az AVA a példányinformációk alapján jön 

létre. 

Továbbá, a Példány DLF API is ki lett egészítve az új holid szűrővel. Ez a szűrő 

csak a meghatározott holding rekordhoz kapcsolódó példányokat gyűjti le. 

 
MEGJEGYZÉS: 

Ez a fejlesztés az Aleph 22 SP 22.1.2.-től támogatott. 

 

Leírás 

Amikor az expand_doc_bib_avail_hol rutint használjuk, az elérhetőségi 

információk a következő módon jelennek meg a BIB rekord AVA mezőjében a 

kapcsolódó holding rekordok alapján: 

1.táblázat: expand_doc_bib_avail_hol 



Aleph 23 változási jegyzék 

 

 

 

 November 2015 7 

Ex Libris Bizalmas 
 

AVA almező Leírás Forrás 

$$a ADM könyvtár kód Az ADM könyvtár kód 

(XXX50). 

$$b Alkönyvtár kód A HOL rekord 852 $$b 

almezője. 

$$c Gyűjtemény A HOL rekord 852 $$c 

almezője alapján.   

$$d Raktári szám A HOL rekord 852-es 

mezőjének azon almezői, 

melyek az aleph_start 

correct_852_subfields 

változójában vannak beállítva 

(lehet egy vagy több is a 

következő almezők közül: 

hijklm). 

$$e Elérhetőségi státusz Lehet available, unavailable, 

check_holdings vagy 

temporary_location. Ennek az 

almezőnek ugyanaz a 

funkcionalitása mint az 

expand_doc_bib_avail-nek. 

Csak azokat a példányokat 

veszi figyelembe, amik a HOL 

rekordhoz kapcsolódnak. Ha 

egy HOL rekordhoz nem 

kapcsolódik példány, akkor a 

státusz check_holdings lesz. 

Ha a HOL rekordhoz 

kapcsolódó összes példány 

ideiglenes elhelyezésű, a 

státusz temporary_location 

lesz. 

$$f Példányok száma A HOL rekordhoz kapcsolódó 

példányok száma. Ha nem 

kapcsolódik példány a HOL 

rekordhoz, akkor az értéke 0. 
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$$g A nem hozzáférhető 

példányok száma 

Azoknak a példányoknak a 

száma, amelyek HOL 

rekordhoz kapcsolódnak és 

’unavailable’ (nem 

hozzáférhető) a státuszuk. 

Ugyanúgy, mint az 

expand_doc_bib_avail-nál. Ha 

nem kapcsolódik példány a 

HOL rekordhoz, akkor az 

értéke 0.  

$$h Többkötetes Y/N jelölő Ugyanúgy, mint az 

expand_doc_bib_avail, az első 

kapcsolódó példányon alapul. 

Ha nem kapcsolódik példány a 

HOL rekordhoz, akkor az 

értéke N. 

$$i Korábbi kölcsönzések 

száma 

Ugyanúgy, mint az 

expand_doc_bib_avail, a HOL 

rekordhoz kapcsolódó 

példányokon alapul. Ha nem 

kapcsolódik példány a HOL 

rekordhoz, akkor az értéke 0. 

$$j Gyűjtemény kód A HOL rekord 852 $$c 

almezője. 

$$k Raktári szám típusa A 852-es mező első indikátora. 

Ha a holding rekord 852-es 

mezőjének első indikátora 7, a  

852-es mező $$2 almezőjének 

az értéke is bemásolódik az 

AVA $$k almezőjébe. 
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$$p Elhelyezési elsőbbség Ez a rutin a ./bib_lib/tab/ 

ava_location_priority tábla 

alapján hozza létre az AVA 

$$p almezőjét amibe egy szám 

kerül ami az elhelyezési 

elsőbbséget jelzi. 

Ha nincs egyezés az 

ava_location_priority táblával, 

nem jön létre p almező. 

Ez a Primo-t használók 

számára nem releváns. 

$$t Elérhető fordítás Az ’e’ almező (elérhetőségi 

státusz) tartalmának a 

fordítása. Megegyező az 

expand_doc_bib_avail-lal, az 

./error_lng/ 

expand_doc_bib_avail 

táblában megadott üzenetek 

alapján. 

$$7 (új almező) Holding azonosító  A Holding azonosító, HOL 

könyvtárkód + rekordszám (pl. 

USM60000000741), azé a 

rekordé, amihez az AVA mező 

készült. Nem releváns abban 

az esetben, ha az AVA mezők 

olyan példányokhoz készültek, 

melyek nem kapcsolódnak 

HOL rekordhoz.  

 

Utalás a technikai dokumentációra 

További információkért használja az Aleph 23 Segédkönyv rendszerkönyvtárosoknak 

- Indexelés fejezetének Expand rutinok bekezdését.  

Használja az Aleph publikációs folyamat Publikáláshoz kapcsolódó expand 

programok fejezetét. 

Használja a Hogyan konfiguráljuk az Aleph-Primo együttműködést című 

dokumentum Publikációs eljárás fejezetét. 
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Implementációs megjegyzések 

Lehetőség van további almezők megadására, amelyek a holding rekordok 852-

es mezőjéből lesznek az AVA mezőkbe másolva, a tab_expand 3. oszlopában 

beállított következő paraméter alapján: 

SF=z,t 

 
MEGJEGYZÉS: 

Azok a további almezők melyek a holding rekordok 852-es mezőjéből lesznek 

átmásolva az AVA mezőbe, felülírják az ezzel az expand programmal létrehozott 

almezőket.  

 

 

Egy példa a további z és t AVA almezőkre és egyéb lehetséges paraméterekre: 

!   1    2     3 

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

FULLP   expand_doc_bib_avail_hol   THRESHOLD=050;RESHELVING=Y;SF=z,t  

X-AVAIL   expand_doc_bib_avail_hol   THRESHOLD=050;AVA=BD,NW 
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Általános 

Megnövelt olvasói e-mail mező kapacitás 

A fejlesztés célja 

Mostantól a olvasói adatok E-mail mezője 200 karaktert is tartalmazhat. 

Leírás 

Az olvasó E-mail mezőjébe írható szöveg mostantól a korábbi 60 karakter 

helyett akár 200 karaktert is tartalmazhat. 

 Ez a módosítás érvényes a mező minden előfordulása esetén: a GUI és OPAC 

felületein történő használatok, megjelenítések és funkciók, továbbá az egyéb 

funkciók, mint az X-szervizek és a DLF-API szolgáltatások esetében is. 

 
MEGJEGYZÉS: 

Az ARC a megnövelt mezőméretet csak a következő ARC verziótól – ARC 5 

támogatja. 
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Web OPAC 

Elfelejtett jelszó funkció bevezetése 

A fejlesztés célja 

A WebOPAC-ban bevezetésre kerülő Elfelejtett jelszó funkció megnöveli az 

adatbiztonságot és a felhasználók elégedettségét. 

Leírás 

A következő fejlesztések történtek az elfelejtett jelszó funkcióhoz: 

 A biztonságos olvasói azonosítashoz egy új, Elfelejtett jelszó  űrlap lett 

kifejlesztve 

 Bevezetésre került a Jelszó visszaállítása űrlap ahol az új jelszó beállítható 

 A Jelszó visszaállítása URL kiküldésre kerül a felhasználó e-mail címére 

 A felhasználó ezután automatikusan bejelentkezik az Alephba hogy 

folytathassa a tevékenységét 

 A megerősítő levél is kiküldésre kerül a felhasználó e-mail címére 

Implementációs megjegyzések 

Az új funkció aktiválásához: 

1 Adja hozzá a következő fájlokat a ./alephe/www_f_lng táblához: 
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2 Cserélje le a következő fájlokban ezt a sort: 

 

Ezzel: 

 
 ./alephe/www_f_lng/login 

 ./alephe/www_f_lng/login-acq-session 

 ./alephe/www_f_lng/login-ill 

 ./alephe/www_f_lng/login-session 

3 Törölje ki a következő sorokat a ./alephe/www_f_lng/bor-new táblából: 
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4 Törölje ki a következő sorokat a ./alephe/www_f_lng/bor-update-

password táblából: 
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5 Adja a következő sorokat a ./aleph/error_lng/www_f_heading 

táblához: 
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6 Adja a következő sorokat a ./[library]/tab/form_description.lng 

táblához: 

 
7 Adja a www_max_hours_reset_pw változót az 

alephe/www_server.conf táblához. 

Ez határozza meg hány órán át marad aktív az URL. A változó értéke 01-99 lehet 

(két számjegy). 

Alapértelmezett értéke: 24 

Példa: 

setenv www_max_hours_reset_pw  12 

8 Adja a következő fájlokat a ./[library]/ [form_lng] táblához: 

 reset-password-mail-00 

 reset-password-confirm-00 

Utalás a technikai dokumentációra 

További információkért használja az Aleph 23 Segédkönyv 

rendszerkönyvtárosoknak - OPAC fejezetének Elfelejtett jelszó bekezdését.  

  



Aleph 23 változási jegyzék 

 

 

 

 

 November 2015 17 

Ex Libris Bizalmas 
 

6 
 

DLF API 

Példány DLF API, hogy visszakereshetőek 

legyenek a megadott holding rekordokhoz 

kapcsolódó példányok 

A fejlesztés célja 

A Példány DLF API azért lett kifejlesztve, hogy visszakereshetőek legyenek 

azok a példányok, amik egy megadott holding rekordhoz kapcsolódnak. 

Leírás 

Egy új URL paraméter (szűrő) lett hozzáadva a Példány DLF API-hoz: holid. 

Ez a paraméter csak azokat a példányokat szűri ki, melyek a megadott holding 

rekord azonosítójához kapcsolódnak. Minden más szűrő is együttműködik az 

új holid szűrővel. 

Amikor ezt a paramétert használjuk, egy új mező lesz hozzáadva a rövid 

nézethez: <z30-hol-doc-number>.  

A holid paraméter értéke az AVA mező $$7 almezőjéből származik. Ezt az 

almezőt az expand_doc_bib_avail_hol kiterjesztő rutin hozza létre.  

 
MEGJEGYZÉS: 

Ez a fejlesztés az Aleph 22 SP 22.1.2.-től támogatott. 
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Utalás a technikai dokumentációra 

További információkért használja az Aleph 23 Segédkönyv 

rendszerkönyvtárosoknak - Indexelés fejezetének Expand rutinok bekezdésében az 

expand_doc_bib_avail_hol leírását.  

Implementációs megjegyzések 

Ahhoz, hogy megjeleníthessük a bibliográfiai rekord elérhetőségi információit 

(AVA mezők) a holding rekordok alapján, a holid paramétert a következő 

módon kell hozzáadni: 

http://server.name:1891/rest-dlf/record/USM01000000555/ 

items?&year=2015&sublibrary=MED&holid=USM60000000741  

Ennek a paraméternek tartalmaznia kell a HOL könyvtár kódját + Z30-HOL-DOC-

NUMBER.  

Ez az AVA mező $$7 almezőjéből származik, amit az 

expand_doc_bib_avail_hol kiterjesztő rutin hozott létre. 


