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:המטרה

–התממשקות
שליפת נתונים ממערכת מסוימת בפורמט מסודר

עבור קליטתם במערכת אחרת



ייצוא נתונים למערכות אחרות

 קריאות  -מערכות תוצרת בית של הספריה

(תדפיסים)חובה 

 תשלום  -יחידות אחרות באוניברסיטה
אחזקת הרשאות משתמשים, חשבונות

 מידע ספקי(Google Scholar, EDS, TDNet)



נושאים

 יצירה ושמירה שלlogical set

Publishing profile

Integration profile 

API 

Analytics



Publishing
(definition from Alma Glossary)

Publishing
A process that extracts and formats 
metadata for external uses, such as for 
discovery in Primo. 



The Good Old Days:
החוט המשולש

p_ret_01

p_print_03

p_manage_18



The Good Old Days:
שליטה במסד נתונים  

היכרות במבנה ותפקיד של טבלאות האורקל  

אפשר כתיבה חופשית של שאילתות למטרות  
שונות



The Good Old Days:
שליטה במסד נתונים  



The Good Old Days:
שליטה במסד נתונים  



The Good Old Days:
שליטה במסד נתונים  



XML

In computing, Extensible Markup Language
(XML) is a markup language that defines a 
set of rules for encoding documents in a 
format that is both human-readable and 
machine-readable.

(Wikipedia)



XML - Example



FTP Configuration



logical setיצירת 



logical setיצירת 



logical setיצירת 



 logical setיצירת 
Additional conditions



logical setיצירת 
Save query



logical setיצירת 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



 jobהרצת
logical setמבוסס על 



-תוצאות השליפה 

הועתק לתיקייה בשרתXMLקובץ פלט 



-השליפה תוצאות 

הועתק לתיקייה בשרתXMLקובץ פלט 



Acquisitions Sets



Acquisitions Sets 
PO Line Search



Publishing Profile

ייצוא של פריטים מ-set  לפי הפרמטרים

שנקבעו

 שמירת תוצאות בקובץXML  בתיקייה מוגדרת

FTPבשרת 

תזמון הרצה למועדים קבועים



Built-in Publishing Profiles



Built-in Publishing Profiles –
Google Scholar



Built-in Publishing Profiles –
Google Scholar

harvestי "עGS  פעם בשבוע

 נוצר על שרתי עלמא  –אין גישה לקובץ הפלט

של הספרייהFTPלא בשרת , בענן

 במערכתSFX ,הקובץ שנוצר בשבילGS –

Insititutional_holdings.xml–  היה זמין ונקלט

publishingבעלמא חייבים להריץ  . EDSי "גם ע
.EDSבנפרד עבור 



Built-in Publishing Profiles

:!אופציות תזמון מוגדרות מראש ומוגבלות ביותר

Google Scholar: Every Saturday  - OR –
Sunday at 02:00

Primo: Every 6 hours (from 01:00, 03:00, 
OR 05:00) – OR – every Saturday at 05:00 –
OR – every day at 05:00

Primo Central: Every Wednesday at 02:00



Local (“General”) Publishing Profiles



Publishing Profile –
Course Records Update



Publishing Profile –
Course Records Update

 מבוסס עלset קיים

אפשר לבחור שם שונה מה-setהמקורי

  אופציות תזמון מצומצמות

 יוצר קובץ דחוס–

Course_Records_Update_new.tar.gz

Course_Records_Update_delete.tar.gz



תזמון תהליכים



תזמון תהליכים

:כ שש אפשריות"סה–לא גמיש 

שבועי ביום א'

 (אחת מתוך ארבע שעות)יומי

חודשי בראשון לחודש

I miss crontab! 
ניתן לשלוח תהליך  , מגבלות התזמוןלמרות

!כלשהו באופן יזום מתי שרוצים



Integration Profiles for
Third-Party Systems



Integration Profiles for
Third-Party Systems



Integration Profiles –
תשלום חשבונות

מעבר מסטטוס  –תהליך תשלום חשבונות מספקים

:אחד לשני

In review–הרכש' בטיפול צוות מח, חשבון חדש

Ready to be paid–טופל ומוכן לעבור לתשלום

Waiting for payment– לאחר ייצוא פרטי

החשבון  

Closed– לאחר קליטת פרטי  –שולם וסגור

תשלום בתהליך הייבוא



Integration Profiles –
תשלום חשבונות



Integration Profiles –
תשלום חשבונות

 נוצר קובץXMLבתיקייה המיועדת.

סטטוס החשבונות עודכן ל-Waiting for 
Payment

 פרטי חשבונות בקובץXML  נקלטו בטבלה

מקומית לצורך הפקת הוראות תשלום  

לאגף הכספיםמודפסות



Integration Profiles –
תשלום חשבונות



תזמון תהליכים

:גם כאן אופציות מוגבלות

או03:00בשעה ' כל יום ד

06:00בשעה ' יום ה

 או17:00או12:00או03:00כל יום בשעה

20:00או19:00

מצב דומה עבור תהליך ה-import



Integration Profiles –
אישור תשלום בעלמא



API
(Application Programming Interface)

Application program interface (API) is a set 
of routines, protocols, and tools for building 
software applications… specifies how 
software components should interact

What is API - Application Program Interface? 
Webopedia

www.webopedia.com/TERM/A/API.html

http://www.webopedia.com/TERM/A/API.html


API
EXL Developers’ Network



API
EXL Developers’ Network



API
דוגמה



Analytics



סיכום

בצד השלילי 

 מבחינת אחזקת מערכות –נכון לעכשיו

לא מורגש שיפור על מה שעמד  -מקומיות 

לרשותנו באלף

  חוסר גמישות בתזמון תהליכים גורם עבודה

ידנית מיותרת

 הפרדה בין הענן והשרת המקומי מונע שילוב
וסידור תהליכים בצורה יעילה  



המשך-סיכום 

בצד החיובי  

 הוכרחתי ללמודXMLו-API , שיטות

הרחבת אופקים למתכנת–ונפוצות סטנדרטיות

תכניות  , הזדמנות לעשות סדר בתהליכים
רבות ולשקול  וקבצים שהצטברו במהלך שנים

מחדש 

  תקווה שפיתוח ממושך של עלמא יפתור
קשיים שחווינו בהתחלה



המשך-סיכום 

תכנון המעבר

  להכין רשימה של ממשקים עם גורמים מחוץ
('וכו, ספקים, במוסד)לספריה 

 כולל צוות  )יידוע והתייעצות עם אנשי קשר
–בשלבים מוקדמים של הפרויקט ( מחשוב מקומי
–' תקלות צפויות וכו, צרכים טכניים, לברר דרישות

שכולם יהיו מודעים לשינויים הבאים

 הגדרת תשתיתFTP

 לימודXML לפי הצורך



!בהצלחה
יוסף בראנס

ספרייתיותמערכות מידע 

נזריאןוסוראיהספריית יונס 

אוניברסיטת חיפה

jody@univ.haifa.ac.il

04-8240288
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