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Datan ulosluku: 
>/m1/voyager/xxxdb/sbin/Pmarcexport 

Record Type 
[B]ib 
[H]oldings 
[A]uthority 
[S]ubject 
[M]ain 
s[E]ries 
Bib-MFHD [G]roups 
Select      :B  -> Mikäli halutaan muokattavaksi mfhd:t valitaan H 
Export Mode 
[M]ARC ID Input File  -> MFHD: anna tiedoston koko polku 
[I]SBN Input File 
[R]ange of Marc Ids 
[C]reated - Date Range 
[U]pdated - Date Range 
[B]oth Dates - Date Range 
O[K] to Export 
[S]uppressed - Date Range 
[E]xcluded - Date Range 
E[X]cluded and suppressed - Date Range 
Select                             :R 
MARC ID range [0000000-0000000]?   :ALL -> (tämä annettava isoilla kirjaimilla) 

Record Type:      BIB 
Export Mode:      Range of MARC IDs 
Export Target:     
Output File Name: /m1/voyager/xxxdb/rpt/marc.exp.20081016.1020 

Qualified Records Found:  66577 

(# = 3328 records) 

EXPORTING... 
#####################...COMPLETED 

Records written to Output File:  66577 

 
Edellämainitut parametrit voi antaa yhdellä komentorivillä, esimerkiksi näin: 

> /m1/voyager/xxxdb/sbin/Pmarcexport -rB -mR -tALL 
 
Kaikkien MFHD-tietueiden ulosluku tapahtuu näin: 

> /m1/voyager/xxxdb/sbin/Pmarcexport -rH -mR –tALL 

 
 
 
 



Tiedoston siirto työasemalle 
Siirrä edellisen ajon muodostama tiedosto hiirellä haluttuun hakemistoon työasemallasi (mode ASCII) 

 

 

Marc Edit: 
 
Asennuspaketti löytyy http://people.oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/downloads.html. Marc Editissä on 
monia pieniä ohjelmia, joilla tietuetta muokataan ja konvertoidaan.  

Tietokannasta otettu tiedosto muutetaan .txt –päätteiseksi. Tiedosto muokataan MarcBreakerilla mrk-
muotoiseksi. Input File –kohtaan laitetaan alussa otettu tiedosto ja Output File –kohtaan haluttu uuden 
tiedoston nimi (tulee .mrk –päätteinen). Seuraavaksi klikataan kohtaa Execute ja ajo käynnistyy. Tuhansia 
tietueita menee läpi muutamassa sekunnissa.  

Kun ajo on tehty, klikataan kohtaa Edit Records, josta käynnistyy Marc Editor. 

 

 

http://people.oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/downloads.html�


Marc Editorilla voi muokata tietueita esim. osakenttä kerrallaan tai voi myös käyttää normaaleja Windowsin 
editointitoimintoja. 

 

 

Julkaisurekisterin tietueita muokattaessa (591 d-osakenttä): 

- 1.1  -> A1 
- 1.2 -> B1 
- 1.3 -> E1 jne 

 

Ihan täydelliseen tulokseen ei pääse, mutta tarpeen mukaan joitain voi sitten korjailla yksitellen. MarcEdit 
muuttaa tosiaan merkin mukaan, eli on oltava hiukan varovainen (esim. jos on kenttä 3, niin se teksti 
muuttuu vaikka olisi koodina 1.3!) 

Kun tietueet on editoitu, ne konvertoidaan mrc-muotoon Marc Makerilla. Tämä tiedosto tuodaan Voyager-
tietokantaan esim. Gary Strawnin Record Reloaderilla. Ohjelman saa ladattua osoitteesta 
http://www.library.northwestern.edu/public/RecordReloader/. Record Reloader vaatii ODBC-yhteyden 
työasemalle. Options-välilehdelle laitetaan asetukset tähän tyyliin: 

 

Tietueiden lataaminen takaisin tietokantaan etenee n. 300 tietuetta minuutissa. Production run –kohtaan 
rasti, niin tietueet menevät oikeasti tietokantaan (Skip bib –kohtaan ei rastia!!!). 

http://www.library.northwestern.edu/public/RecordReloader/�


 

Kun kaikki tietueet on ladattu, tulee RECORD REPLACE -raportti asetuksissa määriteltyyn kansioon. 

************************************** 

* Replace Voyager records with new versions 
* Reading from: Z:\Jussi\hak006.20100728.mrc 
* Run started: 2010-07-29 13:46:36 
* Run ended:   2010-07-29 13:54:57 
************************************** 
Run performed as production 
Voyager connection information: 
 Data source:       VGER 
 Table name prefix: xxxdb. 
 Read-only UID:     ro_xxxdb 
 Voyager UID:    xxxx 
    2878 records read 
    2878 records updated 
 
 
SAMKin uusijulkaisurek.pl: 
 

- tekstitiedoston haussa käytetään location_id:tä 
-  

SAMKin uusijulkaisurek.ini: 
 
#KOTA-LUOKITUS 
 
#$all_locations_text3 = "Kaikki luokitukset"; 
#@kota = ("1","1 <b>Artikkeli / Abstrakti</b>", 
#         "2","2 Kirja", 
#"3","3 Elektroninen ja audiovisuaalinen aineisto", 
#"4","4 Ei AMKOTA -luokitukseen kuuluva julkaisu, kuten opinn&auml;yte"); 
 
@kota = ("A","A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit - Referee articles", 
"B","B Tieteelliset kirjoitukset - Scientific writings", 
"C","C Tieteelliset kirjat - Scientific monographs", 
"D","D Ammattiyhteis&ouml;lle suunnatut julkaisut - Professional publications", 
"E","E Suurelle yleis&ouml;lle suunnatut julkaisut - General publications", 
"F","F Julkinen taiteellinen toiminta - Fine arts", 
"G","G Opinn&auml;ytteet - Theses", 
"H","H Patentit ja keksint&ouml;ilmoitukset - Patents", 
"I","I AV-aineistot ja ohjelmat - AV-material", 
"S","S SAMKin julkaisut - SAMK publications", 
"M","M Muut julkaisut ja esitykset - Other publications and presentations"); 


