
 אוספים וקישורים, ספריות
 

 אורה זהבי

 

 2015כנס מידע 

 



 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.scls.info/danecollections/&ei=PP9KVaOxGcjiUY-QgYgJ&bvm=bv.92765956,d.d24&psig=AFQjCNGXCNEuYs1O8vX6iPX2UzpwBw_Dfg&ust=1431064760119828


 תשתית מחקרית

 אונתולוגיותשילוב נתונים לצרכי מחקר בסיביות וירטואליות משלבות 

 רשת מחקר חברתית

 מערכות מידע מחקריות



 קשרים והעשרה 

איכות 

חשיפת המידע 

 התקדמות בעזרת הנתונים 

לצורך הפצת נתונים והפיכתם   שימוש בנתונים

 לשמישים



 "הגרף המנצח"



 הקשרים המתקיימים



 LODמהו 





 מערכות ספריה  

 מטפלות בפריט ובקישור 

  המאטדאטהאחריות על שילוב :-RDF URI  

 :באמצעות

  קטלוג 

מערכת לניהול אובייקטים דיגיטליים -דיגיטול 

 כלי גילוי  -פרימו 

כלי גילוי המשלב מאגרי מידע –סנטרל  פרימו
 חיצוניים



 קשרים בין מערכות

 רשומה באלף  קיטלוגMARK LC   בקודים

 סטנדרטיים בינלאומיים

 בדיגיטולדיגיטלי  אוביקט+ הטענת רשומה  :

 אפשרות חיפוש וצפייה וקישוריות

  חיפוש תצוגה צפייה  – בפרימוקליטה

 וקישוריות





 כלי הגילוי



 הפריט שמתווסף

  תמיד יהיה קשור אוביקט, פריט 

 הקישור יהיה לאוסף 

רשומות  , פריטים, לנתונים 

 

יחדיודברים מאותו סוג שרוכזו לקט =אוסף 

מוזיקליות או ספרותיות של , אמנותיותצירות : דוגמה
 סיפוריםאוסף . "אנר שרוכזו יחדיו'אותו אמן או מאותו ז

אוסף נוצר 

  מספר פריטים=אוסף 

גורם, מדיום, נושא=אוסף 

 



  LD-קשרי אוסף 

האוסף ברשת 

 זההכחיבור רשומות בעלות תוכן האוסף 

 ומקשרהנושא כמאחד 

 האוסף בעל סטנדרטים אחידים 

 





 אוספים-החיבורים

 



Linked Data Updates 



הכרזות על  השימוש במילון  : חידושים

   LDמונחים כ











 היצירה







 שיתוף ידע בספריה דיגיטלית



 הספרתי המידעקישור 

  מערכת תדפיסים וחומרים שמורים לקורסים–
 וחשיפהבעיות זכויות 

 הדרכה מדריכים  סרטוני 

לומדות 

  הספרייהטפסי 

 מיקומי אוספים 

 ........ 









 קישור חוקרים באמצעות  עבודת המחקר



Linked Data for Libraries LD4L 
  

partnership of Cornell University Library, Stanford 
University Libraries, and the Harvard Library 

Innovation 



Manifesto for Linked Libraries (and  

Museums and Archives and …) 
Stanford University 

 
 

 We in the cultural heritage and knowledge management 
institutions are discovering better ways of publishing, 
sharing, and using information by linking data and 
helping others do the same. Through this work, we have 
come to value and to promote the following practices:  

1.Publishing data on the web for discovery and use, rather 
than preserving it in dark, more or less unreachable 
archives that are often proprietary and profit driven;  

 2.Continuously improving data and Linked Data, rather 
than waiting to publishing “perfect” data;  



3.Structuring data semantically, rather 
than preparing flat, unstructured data;  

4.Collaborating, rather than working alone;  

5.Adopting Web standards, rather than 
domain specific ones;  

6.Using open, commonly understood 
licenses, rather than closed and/or local 
licenses.  

 



 לסכום
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  בניית ממשקי חיפוש יעלים לשילובLD  

 במאגרים

  נסתרים/איתור חומרים חדשים 

 שילוב בין מאגרים/קישור 

 שילוב בין זהויות ברשת 

 שימוש בdata   להמשך יצורDTATA 


