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КІРІСПЕ

Greenstone - прогрммалыќ жабдыќтарын жасаудаѓы маќсаттардыњ бірі - ол
єрт‰рлі институттарѓа, ±йымдарѓа, Б¦¦ агенттіктеріне, ‰кіметтік емес жєне
коммерциялыќ емес ±йымдарѓа, сонымен ќатар ‰кіметтерге Интернетте
орналастыруѓа жєне CD-ROMда саќтауѓа болатын аќпараттыќ коллекциялар
жасау м‰мкіндігін беру.

Тµменде коллекция жасаудаѓы кєдімгі процедура сипатталѓан:

i. Бастапќы ќ±жаттарды тањдау.
ii. Авторлыќ ќ±ќыќты иемденушілерден б±л ќ±жаттарды ќолдануѓа
р±ќсат алу.
iii. Материалдыќ ќ±жаттарды цифрлы форматќа т‰рлендіру ‰шін
Сканирлеу мен СОТ.
iv. Барлыќ ќ±жаттарды Greenstone да импорттауѓа болатын бірдей
форматќа т‰рлендіру (HTML жєне Microsoft Word форматтары д±рыс
болар еді, программаѓа ќосымшалар ”plugin” кµмегі арќылы басќада
форматтарды ќолдануѓа болады ( ќолданушыѓа арналѓан н±сќауды ќара).
v. Цифрлы ќ±жаттардаѓы тарау, параграфтар жєне суреттерді
маркерлеу.
vi. Коллекцияларды оптималды ќ±рылымдалѓан цифрлы кітапханаѓа
±йымдастыру.
vii. Цифрлы кітапхананы жасау.
viii. Коллекцияны CD-ROMѓа жазу жєне тарату жєне\немесе Интернете
жариялау.
Цифрлы коллекцияны жасау ‰шін, сєйкесінше барлыќ басылымдарды
цифрлы форматќа т‰рлендіру керек. Егерде кітаптар мен ќ±жаттардыњ
ќатты кµшірмелері ѓана бар болса, онда оларды сканирлеп, компьютер оќи
алатындай т‰рге келтіру ќажет (iii ќадамы). Єдетте оны СОТ
(Символдарды оптикалыќ тану) ж‰ргізу арќылы жасайды, ал басќа
жаѓдайларда жєй ќайта теру арќылы. Б±л процесс 2-4 тарауларда
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ќарастырылады. V. ќадам ќ±жаттардыњ жекелеген бµліктерін тањдап алып,
оларды кітапханада белгілі жерге орналастыру м‰мкіндігін береді, vi. ќадам
ќ±жаттарѓа атаулар кµрсеткіші, т‰йін сµздер жєне библиографиялыќ
мєліметтер сияќты белгілі атрибуттарды с±раным жасау мен кітапханадан
іздеу ж‰ргізу ‰шін береді. Б±л ќадам Greenstone программалыќ жабдыѓына
енетін Органайзер прогаммасын б‰гешігесіне жеткзіп сипаттайтын v. Тарауда
ќарастырылады.

Б±л н±сќау сондай-аќ ќатты кµшірмелерден цифрлы коллекция жасаѓандаѓы
т‰зету процесіне ќажетті кµптеген мєселелерді талќылайды. Оќуды
жалѓастырудыњ алдында біз сіздерге келесі с±раќтарѓа жауап берулеріњізді
с±раймыз:

• Коллекцияњызды жасаудаѓы маќсатыњыз не?
• Ќандай топтаѓы адамдарѓа арнаѓан?
• Ќаншалыќты кµлемді – локальды, аймаќты немесе ѓаламдыќ?
• Ќанша ќ±жат бар?
• Ќанша бет бар?
• Ќанша графикалыќ нысан бар?
• Коллекцияда шектеулі адамдар тобына арналѓан бµліктер бар,
ал басќа бµліктері жалпы барлыќ ќолданушыларѓа арналѓан ба?
• Бастапќы ќ±жаттарѓа электронды формата ќол жеткізуге
болама?
• Егер болса, онда ќандай формата? (PDF файлдардыњ толыќ
мєтінді цифрлы форматтыњ эквиваленті еместігін жєне де тек
беттердіњ кµшірмесі екендігін атап µту керек).
• Бастапќы ќ±жаттардыњ авторлыќ ќ±ќыќтарынын статусы
ќандай?
• Авторлыќ ќ±ќыќтарды кім иемденген?
• Дєл осы топтаѓы адамдарѓа арналѓан µнімдері бар басќа
±йымдар барма?
• Сіздіњ басќа топтармен бірлесіп істегіњіз келеме?
• Б±л жобаѓа бµлінген бюджет ќандай?
• ‡йлестіру, т‰зету, сканирлеу мен программалау ‰шін ќол жететін
адам ресурстары ќандай?
• Ќанша компьютерге ќолыњыз жетеді?
• Ќанша CD-ROM жасаѓыњыз келеді?
• Олар аќылы ма немесе аќысыз болама?
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   Сканелер жєне Сканирлеу

Ќаѓаз ќ±жаттарды цифрлы коллекцияѓа т‰рлендірудіњ бірінші ќадамы, ол
ќ±жаттардыњ барлыќ беттерін сканирлеу. Келесі ќадам символдарды
оптикалыќ тану процесін ж‰ргізу (СОТ), ол ‰шін бастапќы ќ±жаттардыњ
жоѓары сапалы жєне аныќ болѓаны µте мањызды. Цифрлы форматќа
т‰рлендіру процесі 300 dpi (дьюмдегі н±ктелер) аныќтыќта ж±мыс істей
алатын сканерді ќажет етеді. Сканирлеудіњ кµп бµлігін аќ-ќара режимінде
ж‰ргізуге, ал т‰рлі т‰сті суреттер бар болса, онда оларды т‰рлі т‰сті
сканермен сканирлеу ќажет. Кµпшілік жаѓдайда кітаптардыњ м±ќабалары
т‰рлі т‰сті єдемі безендірілген, оларды т‰рлі-т‰сті режимде сканирлеу керек.

2.1 Сканерлер

Сканерлер баѓасы жаѓынанда, кµлемі мен формасы жаѓынан да єрт‰рлі.
Олардыњ баѓасы кєдімгі столдыќ сканерлер 100$-дан ал Bell&Howll
µндірушілері ±сынатын ‰лкен индустриалды сканерлер 50000$ ѓа дейін
барады. Єрт‰рлі сканерлерді ±сынатын кµптеген Интернет сауда беттері бар.
Сканер іздесењіз Googl, Altavista, Yahoo іздеу ж‰йелерін пайдаланыњыз.
Сканирленген ќ±жат єдетте TIIF немесе BMP (Bitmap image) форматында
саќталады. TIFF IV сыѓылѓан формасы ќолдануѓа ењ жаќсы формат болып
табыладыю Сканирленген орташа бет осы формат›а кéшірілгеннен  кейін 50
килобайт, ал сол бетті BMP форматында саќтасаќ 2 Мб (мегабайт) орын
алады.

Ќымбат емес столѓа ќоятын сканерлер

Ќымбат емес столѓа ќоятын сканерлер, ењ арзан кµпшілік сатып ала алатын
сканерлер болып табылады. Мынадай кµптеген сауда белгілері бар: HP, Agfa,
Acer, т.т.  Олардыњ баѓалары 100 ден 300 доллар аралыѓында. Олардыњ
кµмегімен аќ-ќара жєне т‰рлі-т‰сті суреттерді сканирлеуге  болады.

1Осы ќ±жатта ќолданылѓан аќша саммалары 2001 жылѓы АЌШ долларында
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Баѓаларыныњ тµмендігі, єрбір ќолданушыныњ осындай сканерлерді
иемденуіне м‰мкіндік береді.

Олардыњ жаѓымсыз жаќтары – ол сапасыныњ орта дењгейде болуы, баяу
сканерленуі, жылы жаѓдайларда сенімсіз болуы, жєне жиі істен шыѓуы. Беттер
ќолмен жєне єрбіреуі жеке-жеке сканирленуі. Єр бетті д±рыс орналастырып
салу керек. М±ндай сканерлерде µнімділік µте тµмен. ¤ндірушілердіњ 1 бетті
1 минутан аз уаќытта сканирлеуге болады дегеніне ќарамастан, практикада 1
саѓатта 12 беттен аспайды. Сонымен бірге сканирлеу процессі компьютерлік
ресурстарды толыѓымен алады.

Сондыќтанда м±ндай сканерлерді шаѓын беттік ‰лкен емес ж±мыстарды
±дайы сканирлеуді ж‰ргізсе айына 200-400 беттен аспайтын ж±мыстарды
жасауѓа ыњѓайлы. Сканермен толыќ ставкада істейтіндер 1000-2000 бет
жасайды.

Ќаѓазды автоматы т‰рде беретін сканерлер

Ќаѓазды автоматты т‰рде беретін сканерлердіњ баѓасы 500-1200 доллар
мањайында. Сканерге 10-15 бетті бірден салып оларды бір уаќытта санирлеуге
болады: сондыќтан да, оператордыњ ±дайы аппарат жанында т±руыныњ
ќажеті жоќ. Б±л µнімділікті к‰ніне 150-200 бетке дейін арттыруѓа м‰мкіндік
береді. Б±л сканерлер тµзімдірек жєне де ±заќ уаќыт жµндеусіз (30000 -50000
бет сканирлегеннен кейін) істейді.

Олардыњ кµпшілігі беттіњ бір жаѓыныњ ѓана сканирленуі, екінші жаѓын
сканирлеу ‰шін бетті тµњкеріп салу керек. Б±л ќиыншылыќтарды жиі
тудырады, себебі автоматты т‰рде ќаѓаз берушілер єркез ќиындыќ туѓызады
жєне беттер жиі ішінде т±рып ќалады.
Б±л сканерлер айына 1500-3000 бет µњдеуге ыњѓайлы.

Т‰рлі-т‰сті сканерлер

Сканирлеудіњ кез келген амалы т‰рлі-т‰сті суреттерге тап болуы м‰мкін,
сондыќтан т‰рлі-т‰сті сканерді дайындыќта ±стаѓан жµн. Єдетте кез-келген
басылымныњ 5% дан азында м±ќабасы мен ќоса ќандай да бір т‰рлі-т‰сті
сурет болады. Сондыќтанда арзан столѓа ќоятын т‰рлі т‰сті сканер болѓаны
д±рыс. Олардыњ аныќтыќ шешімі 600 dpi ден аз болмаѓаны д±рыс.

Кєсіби дуплексті сканерлер

Кєсіби сканерлер сенімді, мыќты жєне к‰ніне 2000-10000 бет аумаѓында
сканирлеуге ќабілетті.
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Оларда ќаѓазды автоматы т‰рде беру ж‰йесі бар, ол 50-200 беттік
бумаларды µњдей алады. Ењ жаќсы жєне жылдам сканерлер – ол
дуплексті сканерлер, олар бір уаќытта ќ±жаттыњ екі жаѓында
сканирлейді.
Б±л сканирлерге µте к‰шті кемінде 10-20 Gb ќатты дискісі бар
компьютерлер ќажет. Олардыњ баѓасы 5000-50000$ аралыѓында.
Мысалы, Canon DR-6020 дуплексті сканері 5000 доллар т±рады, ол
екі жаќты ќ±жаттар мен ж±мыс істей алады.
Ол к‰ніне 2000 бетке дейін сканирлеуге ќабілетті жєне 600 000-
800 000 бет сканирлегенге дейін ж±мыс істейді. Bell&Howell and
Fujitsu сканерлері 10000-50000 доллар аралыѓында, олар
миллиондаѓан ќ±жаттарды алѓашќы жµнделімге дейін µњдей алады.
Micro-fishe сканерлері 15000$ жартылай автоматты т‰рі, 80000$-ѓа
дейін толыќ автоматты режимде істейтіні.

Сканерлеуге арналѓан программалар

Єр сканердіњ µз программалыќ жабдыѓы болады, сондыќтанб±л
программалыќ жабдыќты сіз µз компьютеріњізге орнатуыњыз
керексіз. Кейбір программалардыњ computer card-тары бар оны
сканирлеу процессін жеделдету ‰шін орнатќан жµн.

2.2. Ќ±жаттарды дайындау.

Ќ±жаттарды сканирлеуге дейін дайындап ќою ќажет. Олардыњ шањын
ќаѓып, су ќ±жаттарды кептіріп, ќыстырѓыштарын алып беттерін
т‰зету керек.
Єр кітаптыњ тігісін тиянаќтылыќпен алу керек. Сканирлеуге
ќолданѓан кітаптарыњыздыњ кµпшілігін ќайта тігу керек болады,
сондыќтан тігіс сµткенде ±ќыпты болыњыз.
20-дан артыќ беті бар ќ±жаттар ‰шін, б±л ж±мысты керекті
жабдыќтары бар арнайы ±йымдарѓа бергеніњіз д±рыс.

2.3. Сканирлеу процесі

Сканермен бірге таратылатын программаны ќолданып, сканирлеген
соњ сіз Bitmap немесе TIFF форматындаѓы цифрлы ќ±жат аласыз.
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ќ±жаттарды ќатты дискіде кез келген атпен саќтау ќажет.

Сапаны баќылау

Сканирлеудіњ маќсаты – сканирленген ќ±жаттарды символдарды оптикалыќ
тану СОТ ‰рдісі арќылы (OCR, optical character recognition) WORD немесе
HTML форматындаѓы ќ±жаттар алу немесе ќ±жаттар бейнесін PDF
форматында алу. Кез келген жаѓдайда бастапќы ќ±жат бейнесініњ сапасы
µте мањызды. Егер бейне сапасы стандарттан тµмен болса, онда олардыњ
бейнесі нашар жєне компьютердіњ жадысын кµбірек алады. Бейненіњ сапасы
символдарды оптикалыќ тану (СОТ) ‰рдісіне µте ќатты єсер етеді. Нормадан
тµмен сапа жаѓдайында, µнімділігі 40%-ѓа тµмендейді. СОТ, ќатты
кµшірмелерді цифрлыќ форматќа т‰рлендірудіњ б‰кіл ‰рдісініњ ќ±ныныњ
90%-н ќ±райды, сондыќтан сканирлеу сапасы соњѓы шыѓындарѓа ќатты єсер
етуі м‰мкін.
TIFF форматындаѓы файлдар сапасын, сканирлеу ‰рдісін ќаѓаздыњ єрт‰рі
‰шін к‰йіне келтіру жолымен, программадаѓы к‰йіне келтірулерді µзгерту
жолымен арттыруѓа болады. Айтарлыќтай ж±ќа ќаѓаз, басќасына ќараѓанда
µзгеше к‰йіне келтіруді ќажет етеді: Контрасты сканирленетін ќ±жаттыњ
басылу сапасына байланысты к‰йіне келтіру керек.
Алдымен бастапќы материалды ќаѓаздары ±ќсас жєне басылу сапасы
±ќсастарын біріктіріп топтарѓа бµледі. СОТ-њ сынаќтыќ ‰рдісін бірінші
топтыњ ќаѓаздарыныњ бірнеше данасына ж‰ргізіп оптимальды к‰йіне
келтірулерді аныќтањыз. Содан кейін б±л топтаѓы материалдардыњ бєрін
ќорыќпай-аќ сканирлеуіњізге болады.

Ќ±жаттарды белгілеу ‰шін ±сынылатын ережелер

Єрбір кітап не ќ±жатќа µз нµмірін немесе кодын беріњіз, ол осы ќ±жаттаѓы
барлыќ TIFF бейнелері бар папкініњ аты болады. Операциялыќ ж‰йеге
байланысты (DOS, Windows, Linux, Unix, т.т.)  файл аттарында 8-ден 128
символѓа дейін ќолдануѓа болады. Біз 8-16 символдан асырмауды ±сынамыз.
Бірінші бес єріп ќ±жат атын символдандырады да, одан кейінгі єріптер тіл
кодын, ал ќалѓан цифрлар – белгілі бір бетті білдіреді. Мысалы, u7548e.tif
аты u7548 кодымен аѓылшын тілінде жазылѓан 12-беттегі TIFF
форматындаѓы суретін білдіре алады.

Сканирленген ж±мыстарѓа арнап ќатты дискіде бір директория жасап, оны
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мысалы Scanjobs деп атањыз.
Содан кейін єр тапсырма ‰шін ішкі директория жасањыз. Ішкі директорияныњ
ішінен єр басылым мен кітап ‰шін u7548 жоѓарыдаѓы мысалда таѓыда бір
ішкі директория жасањыз. Ќ±жаттаѓы барлыќ TIFF бейнелерді, т‰рлі-т‰сті
суреттерді ќоса осы папкіде саќтањыз.

2.4 ¤німділік пен ресурстар

Сіз сканирлеу процедурасыныњ б‰кіл масштабын єсіресе СОТ ‰рдісін д±рыс
баѓалауыњыз керек. Ењ д±рысы сканирлеу мен СОТ екеуін толыќ тєуелсіз
амалдар деп есептеу. Олардыњ єр ќайсысы бойынша жекелей тиімді шешім
ќабылдауы ќажет.

Мыналарды сканерлер мен компьютерлерді сатып алудыњ алдында ойланѓан
жµн: ќажетті бµлме мен ж±мыс к‰ші, ж±мысшыларды оќыту; жалаќы;
сканирлеуге ќажетті ќ±жаттардыњ бастапќы жєне соњѓы беттері; мерзімі; б±л
ќ±жаттардыњ ‰шінші жаќтаѓы біреулерге берілу м‰мкіндігі.

Сканирлеудіњ баѓасы

Ќабылдайтын шешімдердіњ, ењ мањыздысы – ол сканирлеуші аппаратураны
сатып алып, µзіњізге сканирлеу керек пе, жоќ єлде сканирлеуді маманданѓан
компанияларѓа тапсыру керек пе. Міне ойланатын басты пунктер:

Сканирлеуді аяќтаудыњ соњѓы мерзімі
Беттердіњ жалпы саны
Сканирлеушілердіњ жалаќысы

Сканирлеумен айналысатын адамдар ж±мыс сапасына жоѓары талап ќоятын,
икемді жєне жауапкершілікпен ќарайтын болуы керек.
Кєсіби компаниялардаѓы сканирленген бір беттіњ орташа баѓасы 0.06$. Б±ѓан
бетті дамушы елден дамыѓан елге 0.03$ елдіњ µзініњ ішінде єр бетке 0.015$
тасымалдау ќызметі ‰шін ќосуы керек.

1-кестеде Єр т‰рлі сканерлерді ќолданып сіз жасаѓан б±л амалдардыњ ќ±ны
баѓаланады. Бардыќ цифрлар шамалап берілген. Олар шамалап, авторлар
тєжірибесіне негізделген. Алѓашќы ‰ш баѓанда ж±мыс к‰шініњ баѓасы
берілген. Біріншісінде µнімділік бет/айына, толыќ ставкадаѓы ж±мыс алынѓан.
Бір бетке арналѓан Адам-саѓаттарѓа ќажет ресурстар бір айдаѓы ж±мыс
саѓаттарын бет/айына µнімділігі арќылы табылып екінші баѓанда берілген.
Екінші баѓанда бір айда 180 ж±мыс саѓаты бар деп алынѓан.
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Кесте 1 Сканирлеудіњ баѓасы

Кµлем         Саѓ/бет       Баѓа/бет     Сканер      Бірінші           Кєсіби
                           (беттер /       (180            (айына        баѓасы      жµнделімге     компания
                              айына)        саѓат         4$/саѓ)                         дейінгі ж±-     атќаратын
                                                 айына)                                             мыс істеу        кµлем
                                                                                                           ќабілеті        (бетіне 0.06$
                                                                                                           (бет)                болѓанда)

Беттік столѓа 2500 0.072       $0.288          $300            7000            5000
ќоятын
сканер
Бетті 8000 0.0225     $0.09           $800              30000           13000
автоматты
т‰рде беретін
сканер
Кєсіби: 40000 0.0045     $0.018         $6000             600000           100000
low-end
duplex
Кєсіби: 150000 0.0012    $0.0048        $50000            8000000         833000
 high-
end duplex

Бір беттіњ баѓасын аныќтау ‰шін толыќ саѓаттыќ жалаќыны екінші баѓанѓа
кµбейтіњіз. Мысалы, ‰шінші баѓанда сканерге шыѓынды 4$/саѓ ескермей,
ењбекті жалдау жолымен сканирлеудіњ баѓасы берілген.
Б±л есептеулерде сканер жеткілікті кµп кµшірмелерге µзініњ бастапќы ќ±нын
µтеу ‰шін ќолданылалы деп есептеледі. Соњѓы ‰ш баѓанда сканердіњ µзініњ
баѓасы бойынша кµп мєлімет береді. Біріншісі сканердіњ сатып алынѓан
баѓасын, келесі ж±мыс істеу ќабілетініњ жуыќша ±заќтыѓын. Соњѓысы беттіњ
баѓасы 0.06$ дан болѓанда компанияны жалдап сканирлеуге болатын беттер
санын кµрсетеді.
Єрине сканерді тањдауѓа басќада факторлар єсер етеді: аќшаныњ бар болуы,
басќалардан тєуелділікті минимизациялау ќажеттілігі, кітапханалармен
кітаптарды кітапханадан тыс шыѓармай-аќ сканирлеуге р±ќсат беретін
шарттар т.т.

Жоѓарыда сипатталѓан кесте шыѓындарды µтеу ‰шін сканирлеуге ќажетті
беттер санына жуыќша баѓа береді. ¦йымѓа 800000 бет сканирлеу керек
болѓан жаѓдайлар µте сирек. М±ндай масштабта, ќ±рал жабдыќтарды ±стау
мен оны жалѓа беру арќылы шыѓындарды µтеу сияќты к‰рделі мєселелер
пайда болады, олар б±л бµлімде талќыланбайды.

Сканирлеу бизнесін єсіресе дамушы елдерде дамыту µте тартымды
коммерциялыќ м‰мкіндік болып кµрінуі м‰мкін. Есіњізде болсын,
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ќ±жаттар сканирленіп болѓаннан кейін, сіздіњ клиенттеріњіз онымен
сіздіњ ќарым ќатынасыњыз ќаншалыќты жаќсы болѓанына
ќарамастан ол сізге енді ќайтіп ешќашанда сол ќ±жаттарды
сканирлеуге тапсырыс бермейді. Коммерциялыќ жаѓынан б±л бизнес
интенсивті маркетингттік зерттеуді талап етеді. Біз ‰кіметтік емес
±йымдар мен коммерциялыќ емес ±йымдарѓа м±ндай бизнеспен
нарыќты т‰бегейлі зерттемей жєне жаќсы ойланып бизнес жоспар
жасамай т±рып айналыспауды с±раймыз.

Ќорытындыда, егер 1000 нан 50000 бетке дейін сканирлеу ќажет
болса, онда ењ жаќсысы оны сканирлеуші компанияѓа тапсырѓан
д±рыс. Кєсіби low-end сканер, егер сіз 100000 бет сканирлесењіз
µзініњ ќ±нын µтейді. Егер сіз осындай сканер алам деп шешсењіз,
онда ењ д±рысы басќа ‰кіметтік емес ±йыммен немесе кітапханамен
бірлесіп алѓан жµн.
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3
      СОТ: Символдарды
              оптикалыќ тану

Символдарды оптикалыќ тану немесе СОТ сканирленген цифрлыќ бейнені
мєтінге трансформациялайды. Бастапќы материал TIFF немесе Bitmap
форматындаѓы цифрлы бейне – оныњ сапасыныњ жаќсы болѓаны д±рыс .
СОТ тан µткеннен кейін сіз RTF, Word, HTML форматындаѓы файлды µз
ќалауыњыз бойынша ала аласыз.

Міне, ќаѓаздаѓы ќ±жаттарды цифрлы форматќа кµшіруде ќолданатын
ќадамдар:
1. Сканирлеу
2. Талдау
3. Тану
4. Бейнелер мен кестелерді сканирлеу

Осы ќадамдарды орындап сіз алынѓан файлдардыњ сапасын баќылап, оларды
сєйкес папкілерде саќтай аласыз.

Нарыќ базарында баѓасы 100-400 долларлыќ жаќсы СОТ программалар
жеткілікті.

Дистрибьютерлер тізімімен басќада барлыќ аќпарат µндірушілердіњ Интернет
сайтында орналасќан. Автордыњ тєжірибесіне ќараѓанда олардыњ
арасындаѓы  ќолдануда ењ оњайы Fine-Reader мен Omnipage. Fine-Reader ењ
арзаны, оныњ баѓасы бар болѓаны 100$. Ол икемді м‰мкіндіктер мен єрт‰рлі
тілдердіњ ењ кµп санын ±сынады.
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Сізге сканирлеу мен СОТ-ты µз к‰шіњізбен ж‰ргізесізбе, жоќ єлде осы салада
маманданѓан компанияѓа тапсырасыз ба, соны шешуіњіз ќажет. Б±л процесті
µз к‰шіњізбен ж‰ргізу ‰шін сізге сканер, СОТ программалыќ жабдыѓы, СОТ
пен ж±мыс істеу машыќтыѓын дамыту, ж±мысты сапалы орындайтын ж±мыс
к‰ші ќажет.

3.1. СОТ процесі

Сот процессі, СОТ тыњ барлыќ программаларында µзгешеленеді, тањдалѓан
программалардыњ кез-келгені жаќсылап оќып ‰йренуді ќажет етеді. Єрбір
программаны пайдалануѓа арналѓан н±сќаулар б±л процесті жете т‰сіндіреді.
СОТ процесініњ тµрт пункті ерекше зейін аударуѓа т±рарлыќ: сапаны
ќадаѓалау; кестелер, суреттер мен єдейі арналѓан формулалар сияќты
материалдар, шет тілі жєне т.т.

Сапаны баќылау

Біз ќайта-ќайта сіздердіњ зейіндеріњізді сапаны баѓалауѓа аударѓымыз келеді.
Сапаны баќылауды ќ±жат жазылѓан тіл, ана тілі болатын немесе осы тілді
жетік білетін адамдарѓа тапсырѓан жµн. Ењ жаќсы ж±мыскерлер, ол оќушылар
мен студенттер. Себебі жастар м±ндай ж±мыста егде адамдарѓа ќараѓанда
зейіндірек жєне жинаќтылау бола алады.

Єдетте сапаны баќылаудыњ тµрт кезењі бар. Біріншісі СОТ процесі мен бір
уаќытта ж‰ргізіледі. СОТ тыњ єрбір программасыныњ ішінде орфографияѓа
тексеру ж‰ргізіліп жазылуы к‰мєнді сµздердіњ астын сызады.  Екіншісі СОТ
‰рдісі аяќталѓаннан кейін мєтінді жалпы тексеру. Бетті, абзацты, тарау
аттарын жєне т.б. тастап кету сияќты ќателер жиі кездеседі. Барлыќ беттердіњ
барлыѓына жалпы шолу жасап жєне таќырыптарды, тарау аттарын, абзацтар
мен кестелерді тексеру ќажет.
‡шінші кезењ Microsoft Word-та орфографияны тексеру. Word-та єдетте
орфографиялыќ сµздіктер СОТ программаларына ќараѓанда толыѓыраќ.
ќ±жатты Word-ќа импорттап, орфографиялыќ тексеру ж‰ргізу арќылы
ќателердіњ кµбін т‰зетуге болады. Мєтінніњ осындай т‰ріне тєн комплексті
сµздер мен терминдерді олардаѓы ќателерді тексеру ‰шін тексеру
параметрлеріне енгізуді ±мытпањыз.

 Ењ соњында, біткен ќ±жат, толыќ кітап т‰зумен, орфографияны тексеруші,
кесте мєселелерін, бейнелер мен аяќталѓан мєтінніњ жалпы т‰рі мен
айналысатын басќа адаммен тексерілуі ќажет.
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Тек осыдан кейін ѓана электронды кітапты таратуѓа болады.

Кестелер

СОТ программалары кестелермен нашар істейді. Б±дан єрі, кестелерді тексеру
ќиын. Оларда кµп цифрлар мен н‰кте, ‰тір сияќты символдар бар, олар
программаныњ ќателесуімен басќа баѓанѓа немесе жолѓа кµшірілуі м‰мкін.
Сондыќтан кестелер зейінді, кµп ж±мысты, шыдамдылыќты жєне сапаны
баќылауды талап етеді.
Біріншіден, кестелермен, бейнелер сияќты істеуге болады. Б±л  кесте бейнелерін
аќ-ќара сканирлеу мен оларды ќ±жаттыњ керек жеріне осы формада ќоюдан
т±рады. Б±л ењ оњай жол.
Ешќандай ќателер болмайды жєне барлыќ ж±мсалѓан уаќыт тек бейнелерді
жасауѓа кетеді. Сондада, алынѓан кестелер бейнесі компьютерлік жадыны
кµп талап етеді. Сондай-аќ компьютер экраныныњ шешуші ќабілеті, ‰лкен
кестелерді экранѓа шыѓарѓанда жеткіліксіз болуы м‰мкін. Егер сіздіњ, кестеніњ
бєрін экранѓа орналастырѓыњыз келсе, онда экранныњ шешуші ќабілеті
жеткіліксіз болуы м‰мкін. Егер кесте µте кењ болса, онда ќолданушыѓа
барлыќ баѓандар мен жолдарды олардыњ атын кµрмей ќарауѓа тура келеді.
Екінші тєсіл ол, кестелерді жєй ќолмен, керекті жолдар мен баѓандар санын
орналастырып оларѓа мєліметтерді басу.
‡шіншісі, кестені СОТ арќылы µткізуге болады. Б±л екінші тєсілге ќараѓанда
кµп уаќытыњызды ‰немдейді, біраќта потенциалды ќателер саны µседі. Кейбір
баѓандар кейде бірігіп кетеді жєне кейде программа н‰кте мен ‰тірді
танымайды.

Бейнелер.

Ќ±жаттарда бейнелердіњ негізгі ‰ш т‰рі бар.
 Аќ-ќара суреттер
Аќ-ќара фотолар
Т‰рлі-т‰сті фотолар

Аќ-ќара суреттерді сканирлеуді штрихты режимде (line art mode) ж‰ргізіп
жєне GIF немесе PNG файлы ретінде саќтаѓан жµн. Аќ-ќара фотосуреттерді
greyscale режимінде сканирлеп, GIF немесе JPEG файлы ретінде саќтау керек.
Т‰рлі т‰сті фотоларды сєйкесінше т‰рлі-т‰сті сканерде т‰рлі-т‰сті режимде
сканирлеп JPEG файлы ретінде саќтау ќажет. Єдетте, орташа сапалы JPEG
файлында ќажетті аныќтыќ шешімі бар.
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Ќатты дискіде немесе CD-ROM-да саќталѓан коллекциядаѓы суреттердіњ кµбі
кењістікті  кµп ќажет етеді. Сондыќтанда бейне орнатылымдарын оны
м‰мкіндігінше аныќ жєне т‰сінікті етіп, сонымен бірге оныњ µлшемін
кішірейтіп оптимизациялау µте мањызды. Орынды ‰немдеу ‰шін мєтінге
ќатысы жоќ кейбір бейнелерді енгізбеген д±рыс.
Суреттер жеке-жеке сканирленуі ќажет. Біз б±л суреттерді ќ±жат атыныњ
бірінші 6 єрпімен, ал ќалѓан цифрлармен ол орналасќан бет нµмірлерін
белгілеуді ±сынамыз. Балама ретінде, єрбір ќ±жат µз директориясында
орналасќан деп есептеп, єріптен кейін осы бейне орналасќан бетті ќойып
пайдаланса болады. Егер бір бетте бірнеше суреттер болса, онда ол
u7548e36.jpg немесе p36/jpg деп аталѓан файлѓа орналастырылады. Бейнелер
сканирленгеннен кейін, сіз суреттіњ µлшемімен орналасуын т‰зету ‰шін арнайы
программаларды ќолдана аласыз.

Арнайы материал

Ќ±жаттардыњ кµбінде арнайы символдар, формалар жєне аныќ емес беттер
сияќты техникалыќ терминдер бар. Б±л ќиын танылатын символдар, єдетте
єрт‰рлі тілдермен байланысты. Єр ќ±жат ‰шін сізге СОТ программасыныњ
опцияларынан сєйкес тілді тањдауыњыз ќажет. Формулаларды ќолмен ќайта
теру керек, себебі кµп жаѓдайда СОТ оларды танымайды, сондыќтан оларды
Word-ќа енгізу ќажет. Аныќ емес беттерде ќандайда бір б‰лінуден т.б.
т‰сінуге ќиын материалдар болуы м‰мкін, сондыќтан м±ндай жерлерді ќайта
теріп енгізу ќажет.

3.2. ¤німділік пен ќол жетерлік ресурстар

Б±рын ескертілгендей СОТ процесініњ к‰рделілігін жете баѓаламауѓа
болмайды. СОТ процесін, сканирлеуден бµлек ќарастыру керек болса да, оны
баѓалау ‰шін ±ќсас практикалыќ басшылыќтар пайдаланылады:
компьютерлерді сатып алуѓа ќажет ресурстар, ж±мыс к‰шініњ болуы мен
басќара білуі; зарплата; µњдеуді ќажет ететін беттердіњ жалпы саны жєне
б±л ќ±жаттарды ‰шінші бір адамдарѓа беруге болама.

Келесі тарауларда біз сіздермен µзіміздіњ СОТ программасымен Бельгия,
Индия жєне Румыния сияќты елдерде жинаѓан тєжірибемізбен бµлісеміз.
Барлыќ зерттеулер, санаулар мен цифрлар келесі типтес жаѓдайлар:
кітапханалар мен архивтердіњ кµпшілігінде кездесетін к‰рделілігі орташа
ќ±жаттар (кестелер мен бейнелерді ќоса), нєтижелердіњ жоѓары сапалылыѓы,
жєне ж±мыстыњ ±заќтыѓы орташа-±заќ ‰шін жасалѓан.
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Интенсивті СОТ

СОТ ќиын процесс. Ол ‰лкен жинаќылыќ пен біліктілікті ќажет етеді. Ењ
жоѓары нєтижеге жетуге ±мтылудан б±рын 6 аптадай ж±мыс істеу керек,
б±л процесс кезінде тєжірибењіз µседі.

Ењ жоѓары µнімділікке ж±мыс к‰нініњ алѓашќы саѓаттарында жеткізіледі.
СОТ пен ‰ш саѓат ж±мыс істегеннен кейін µнімділік к‰рт тµмендейді, шамамен
бастапќы дењгейден 50%-ѓа, ал 6 саѓат ж±мыстан кейін адамдардыњ кµпшілігі
ќатты шаршайды.

Алѓашќы апталарда дєл осындай жаѓдайлар болады. Алѓашќы апталарда
µнімділік жоѓары дењгейде болып, содан кейін адамдардыњ 2/3 шаршап
ж±мысќа ќызыѓушылыѓын жоѓалтады. М±ндай адамдар кетеді, немесе
ж±мыстыњ сапасы мен µнімділігіне єсер ететін µте тµменгі дењгейде ж±мыс
істеуді жалѓастырады. Ќиын деген 1-5 аптаѓа шыдаѓандардыњ µздері де ж±мыс
командасыныњ бір бµлігі бола т±ра, кµбіне 6-12 ай аралыѓында жаќсы ж±мыс
іздеп, кетеді.

3.1.-бµлімінде ж±мыс к‰шіне тиісті жасалѓан ескертпелер єсіресе интенсивті
СОТ-ќа ќатысты. Сапасын ќадаѓалауды, ќ±жат жазылѓан тіл ана тілі болатын
немесе ол тілді жетік білетін адамдарѓа тапсырѓан жµн. Ењ жаќсы
ж±мысшылар, ол оќушылар мен студенттер. Себебі ж±мыстыњ м±ндай
т‰рінде ‰лкен буын мен егде адамдарѓа ќараѓанда жастар зейіндірек жєне
жинаќыраќ. Тањдаудыњ шартты критериі мынадай – 25 жастан ‰лкендерге
ќараѓанда 18-23 жастаѓы адамдар м±ндай ж±мысќа жаќсы келеді. СОТ
процессі ±саќ-т‰йек ж±мысы кµп жєне зеріктіретін ж±мыс. Сондыќтанда
ќалайда ж±мыс рухын кµтеру ќажет.
Жоѓарыда айтылѓан жєйттар ќорытындысы мыналар:

•  Ж±мысќа ењ жаќсы кандидаттар 18-25 жастаѓылар
•  Ж±мыстыњ алѓашќы саѓаттары ењ µнімді болѓандыќтан,
ж±мысшыларды жарты к‰нге жалдап тек ењ ынталы ж±мысшыларѓа
толыќ ж±мыс к‰н істеуге р±ќсат беруге болады.

•  Ж±мысшылардыњ ‰штен екісі шаршаѓандыќтан немесе 3-5 апта
бойы ќыруар ж±мыстан жалыќќан, б±ныњ бєрі ж±мыстыњ
µнімділігіне єсер етеді. ‡йретуге кететін шыѓынды жабу ‰шін,
ж±мысшылардыњ ±дайы келіп т±руы керек, ж±мыс рухын ќолдап
отыру ќажет.
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                      Ж±мыс саѓ/к‰н               Бет/к‰н                    Бет/ай

Бастапќы              3                                        6                          120
дайындыќ
(6 апта)

¤німділіктіњ         3                                         9                         150 дейін 200
оптимальды          7                                        28                        500 дейін 600
дењгейі

2-кестеде СОТ-да ж±мыс істеудіњ µнімділігініњ орташа цифрлары келтірілген.
Ќ±жаттар єрт‰рлі µлшемде жєне мазм±нда келеді, осы кестені т‰зегенде
бейнелермен кестелердіњ орташа саны бар ќ±жаттар єрт‰рлілігініњ келесі
факторлары ескерілген: мысалы єрбір сегіз бетке бір суретпен 5-те 5-тік бір
кесте.
Бейнелер орта-жоѓары сапалы деп ойланѓан, б±л б±рын ќарастырылѓан, ол
сканирлеудіњ сапасына жєне ж±мысшылардыњ ќ±жат жазылѓан тілді жаќсы
білуіне байланысты.

Кестеде сондай-аќ ‰йрену ‰рдісінде ж‰ргендермен оптимальды режимде
ж±мыс істеушілерге арналѓан мєліметтер берілген. Егер басќарушы команда
м‰шесі СОТ ‰рдісіне к‰ніне 3 саѓатќа дейін бµлсе, ол бір айда 180-200 бет
кµрсеткішіне жете алады. Жаќсы дайындыќтан µткен, жоѓары зейінді істі
білетін т±раќты ж±мысшыѓа айына 500-600 бетке жету сµз емес.

Сонымен ќатар, сапасы нашар т‰сініксіз кестелер мен суреттері кµп ќ±жаттар
‰шін б±л цифрлар тµмен – т±раќты ж±мысшы ‰шін 300-400 бет болады.

Дєлелденген т±раќты ж±мысшыныњ айлыѓы айына 400$ деп алып кµріњіз, ал
менеджемент, компьютерлерге, жалѓа, комунальдыќ ќызметтер жєне т.б.
шыѓын 1 адам/айѓа 300-400$. Содан кейін 1 бет СОТ-ќа 1.2-1.6$.

Дайындыќ кезењін, жалпы кµлемін, уаќытын, бизнес жабылѓанда ж±мыстан
шыѓару шыѓындарын ескерсек б±л цифрлар 1 бетке 1.5-2.5$-ѓа дейін
кµтеріледі.

Ж±мысты орындау баѓасын µздеріњіз б±л ж±мысты кєсіби СОТ
компанияларына тапсырѓандаѓы баѓамен салыстыруыњыз керек.
Румыниядаѓы кєсіби емес ±йымдар осындай ќызмет кµрсетеді, жєне олардыњ
гуманитарлыќ коммерциялыќ емес ±йымдарѓа арналѓан баѓалары тµмен жєне



бір бетке 1.2$-дан 2$-ѓа дейінгі аралыќта болады. Егер сіздерде ќандайда
бір с±раќ туындаса бізге Scanning@humaninfo.org адресіне жазыњыз.

3.3. СОТ-дыњ альтернативасы
СОТ-дыњ екі альтернативасы бар.

Ќолмен ќайта теру.

Б±л тєсілді ќолданѓанда, ќарапайым мєтіндік редакторды пайдаланып
сканерді м‰лде ќолданбауѓа болады.
Б±л ж±мысты орындайтын адамдардыњ, мєтінніњ мєнін т‰сінуі міндетті емес.
Олардан тек µздері кµріп т±рѓанды, ќатесіз, ±ќыпты теру талап етіледі.
Дегенмен, ќайта теруде ќателер жіберіледі, сондыќтан double-keying (ќосарлап
теру) тєсілі ќолданылады. Екі адам бір мєтінді тергеннен кейін арнайы
программа осы ќ±жаттыњ электрондыќ жасалымыныњ екеуінде сµзбе сµз т‰п
н±сќасымен салыстырып тексереді. Екі жаѓдайда да бірдей жазылѓан сµз
д±рыс деп есептеледі, біраќ єр кезде б±лай бола бермейді, сондыќтан ‰ш
жаќтыќ теру тєсілі де практикада ќолданылады.

Ќайта теру тєсілін ќолданудыњ оњтайлы жаќтары, ол шыѓындарды
азайтатындыѓы, себебі СОТ программалары мен оѓан ќажетті ќымбат
компьютерлерді сатып алудыњ ќажеті жоќ, ескі модификациядаѓы
компьютерлерді немесе ќолдануда болѓандарын пайдалануѓа болатындыѓы.
Сондай-аќ ж±мысты мамандыѓы тµмен ж±мысшылардыњ орындай
беретіндігі. Бір кемшілігі, ол ењ кемінде екі айдай дайындыќ кезењініњ
керектігі. Бір адам тергенде кµптеген ќате жібереді , сондыќтан екі жаќты
немесе ‰ш жаќты теру ж‰ргізу, ќосымша шыѓындармен байланысты.

Барлыќ шыѓындар айлыќ дењгейіне байланысты. Єдетте дамушы елдерде
терумен айналысатын адамдар айына 150$ алады. Олардыњ µнімділігі к‰ніне
20-30 бет болуы м‰мкін.  Сєйкесінше айына 400 бет суреттермен бірге. Екі
жаќты теруде б±л айына 300$ жєне басќада шыѓындарды ќ±райды.

Бейнелер файлы

СОТ-ѓа ењ арзан альтернатива, ол барлыќ сканирленген ќ±жаттар ‰шін жєй
PDF форматын ќолдану. Оныњ баѓасы СОТ баѓасыныњ бір ѓана бµлігін – 1
бетке 0.1$ ѓана ќ±райды.
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Сканирлеу аяќталып, TIFF файлдарына ќолыњыз жеткеннен кейін, автоматты
конвертер (єдетте Adobe Acrobat, Adobe Photoshop) TIFF форматындаѓы
барлыќ файлдарды PDF файлына т‰рлендіре алады.
М±ндай ќ±жаттардыњ теріс жаќтары, олар бойынша іздеу ж‰ргізуге
болмайтындыѓы. Сонымен ќатар олардыњ кµлемі µте ‰лкен, єдетте бір бетке
50 кб жєне TIFF файлыныњ сапасына байланысты) болады.

PDF файлдары тек ќана СОТ-ќа аќшањыз болмаса жєне жылдам Интернет
байланысы бар аздаѓан адамдардыњ ќолдануына арналѓан ќ±жаттар ‰шін
ѓана ќолдануѓа болады.

3.4. Сканирлеуді СОТ-мен бірлестіру

Егер сканер тікелей СОТ программасы орнатылѓан компьютерге ќосылса,
онда б±л программалардыњ кµпшілігі сканирлеу мен СОТ ‰рдісін бір уаќытта
ж‰ргізе алады. Б±л тєсіл, егер сіз кµлемі шаѓын аќпараттармен істесењіз жаќсы
стратегия болып табылады, ал оныњ кµлемі ‰лкен болса, µте кµп уаќытты
алады.

Егер сіз айына 100-150 беттік ќарќынды ±станатын болсањыз, онда б±л тєсіл
сізге арналѓан. Кµлемдері ‰лкен ќ±жаттар ‰шін сканирлеуді, СОТ тан бµлек
жасаѓан тез жєне ыњѓайлы болады.
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    ‡ш мысал:

            1000-нан 100.000 бетке дейін
4.1 Шаѓын коллекция: 500 беттен 1000 бетке дейін

Ѓ¤Б кµпшілігінде 5000-10000 бетке дейінгі материалдарды сканирлеу ќажет.
М±ны дайындыѓы жоѓары ж±мысшылар болса еш ќиындыќсыз СОТ
кµмегімен жасап ж‰зеге асыруѓа болады.

Сканирлеу

Алѓашќы ќадам - єр бетке бір файлдан, сапалы электронды TIFF форматта
алу ‰шін материалды сканирлеу, к‰йге келтірулерде сєйкесінше суреттіњ єр
типіне сєйкес келетін режимді тањдау. Міндет 1000 бетті сканирлеу керек
дейік. Б±ны ж±мысшыларды 1 айѓа тек сканирлеу ‰шін жарты ставкаѓа жалдап
±йымдастыруѓа болады. TIFF файлдары ќатты дискідегі 60-тан 80 Mb
кењістікті алады, ењ д±рысы б±л файлдарды компакт диск CD-ROM-ѓа жазу
керек. Ж±мыс істеу ‰шін 100-300$-лыќ ќымбат емес столѓа ќоятын сканер
жеткілікті. Сканирлеуді кешке немесе демалыс к‰ндері ж‰ргізуге болады.

СОТ

Келесі ќадам – ол тілді жаќсы білетін бір немесе бірнеше ж±мысшыныњ СОТ
процесін ж‰ргізуі. TIFF файлдарын бірнеше компьютерге бµлуге немесе
барлыќ ж±мысты біраќ компьютерде ж‰ргізуге болады. Єдетте б±л жарты
ставкадаѓы (мысалы аптасына 20 саѓаттан) ж±мысшыныњ, толыќ жєне ќатесіз
1000 бетті Word файлдарына немесе HTML ќ±жаттарына ауыстырып µњдеуі
‰шін шамамен бес немесе алты ай уаќыт алады.

Басќаларѓа тапсыру

Балама ретінде б±л ж±мысты кєсіби компанияѓа тапсыруыњызѓа болады.
Word жєне HTML файлдарын алу ‰шін, б±ныњ баѓасы шамамен 1500-2000$
болады.
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4.2. Мекеменіњ барлыќ басылымдары: 5000 бет

‡лкен ±йымдардыњ кµпшілігініњ архивтері шамамен 5000 беттік басылымнан,
ќазір басылмайтын кітаптар мен єрт‰рлі єдебиеттерден т±рады.

Сканирлеу

Жєй столѓа ќоятын сканер ‰шін б±л µте кµлемді ж±мыс. Сканирлеуді (5000
бетке шамамен 400$) компанияѓа тапсырѓан д±рыс. Немесе ќаѓазды
автоматты т‰рде беретін сканер (900$ мвањында) сатып алу ќажет. Балама
ретінде, сканерді басќа Ѓ¤Б пен немесе басќа ±йымдармен бірлесіп (6000$-
ды бірлесушілер санына бµліп) сатып алуѓа болады. 5000 беттіњ бєрі шамамен
300-400 Mb кењістікті алады, сондыќтан біз сізге оны ќатарласа CD-ROM-ѓа
жазуды ±сынамыз.

СОТ

Алдыњѓы жаѓдайдаѓыѓа ±ќсас ж±мыс к‰шін пайдаланып сізге ќайтадан СОТ
‰рдісінен µту ќажет. Бір немесе бірнеше компьютерді пайдаланса болады.
Б±л 5000 бетке аптасына 20 саѓаттан істегенде 25-30 ай уаќытты алады.
Практикада б±л µте ±заќ мерзім. Ж±мысты сапалы жєне ќысќа мерзім ішінде
аяќтау ‰шін ж±мысшыларѓа аќы тµлеуге, сапалы ќадаѓалауѓа ќажетті орын
беруге т.т. жауапты адам керек. Ќатты дискініњ 300-400 Mb кењістігін алып,
Интернет арќылы µте ±заќ ж‰ктелетін PDF файлын жасауѓа болады.

Басќаларѓа тапсыру

Сканирлеу мен ќатар СОТ-ды да басќа компанияѓа тапсыруѓа болады. Б±л
жаѓдайда барлыќ ж±мыстыњ баѓасы 7500$-дан 10000$-ѓа дейін болады.

4.3 Шаѓын кітапхана: 100.000 бет

Єрт‰рлі ‰лкен ±йымдар, университеттер ‰кімет жєне мамандандырылѓан
кітапханалар б‰кіл кітапханасын – 100000 беттегі цифрлы форматќа
ауыстырѓысы келуі м‰мкін. Ењ бірінші ойланатын нєрсе – барлыќ
басылымдарѓа деген авторлыќ ќ±ќыќ. Сіз сканирлеудіњ алдында, осы ќ±ќыќты
иемденген адамдардыњ р±ќсатын алуыњыз ќажет.
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Сондай аќ сіз б±л ќ±жаттардыњ цитфрлы форматтарыныњ єлі жоќ екендігіне
кµз жеткізіп алуыњыз керек.

Сканирлеу

Б±л кµлем ќаѓазды автоматы т‰рде беретін сканер ‰шін µте ‰лкен. Б±ны біреуге
(100000 бетке 8000$-ѓа) тапсыру, немесе басќалармен бірлесіп ќымбат сканер
(6000$) сатып алу ќажет. 100000 бет 6-8 GB кењістікті алады. Сізге ќайтадан
кµшірмелерді бірнеше компакт дискіге орналастырѓан д±рыс.

СОТ

 Екінші ќадам СОТ ‰рдісін (немесе сирек ќолданылатын ќ±жаттар ‰шін PDF
файлдарын жасау) ж‰ргізу. Б±л  барлыќ СОТ ‰рдісі арќылы Word пен HTML-
ге кµшіруге жарты ставкадаѓы ж±мысшыларды пайдаланѓан жаѓдайда
шамамен 500-ден  700 айѓа дейін алады. Сондыќтанда б±ны кєсіби шеберлерге
тапсырѓан д±рыс. Шыѓындарды азайту ‰шін, сирек ќолданылатын беттердіњ
кµпшілігі – айталыќ 80% немесе 80000 бет PDF файлына кµшіруге болады,
ал ќалѓан 20000-ын Word пен HTML-ѓа.  PDF файлдар Интернет арќылы
±заќ ж‰ктеліп 4-6 GB орын алѓанымен оныњ баѓасы кєсіби компанияда бір
бетке 0.2$ (80000 бет 16000 доллар т±рады). Егер TIFF –ты PDF-ќа
конвертациялауѓа жалдамалы ењбекті ќолданса онда ол жарты ставкадаѓы
адамныњ 10-20 ай ж±мыс уаќытын алар еді.

Басќаларѓа тапсыру

Егер 80% ды PDF та ал 20% HTML, Word та саќтаса, біріншісі 16000$, ал
екіншісі 30000$-дан -40000$ дейін т±рады, жалпы 50000 дай доллар т±рады.
Егер бєрін СОТ арќылы µткізсе 150000-200000 доллар болады.
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         Электронды коллекция жасау

Электронды коллекцияны жасау шешімін ќабылдаѓанда ‰ш басты нєрсені
ескерген жµн. Бірінші, коллекция ±йымдастырылѓан болып, белгілі
ќ±рылымы болуы ќажет. Мазм±ны ‰лкен болѓан сайын, оныњ индекстері т‰рлі
болуы жєне к‰шті іздеу ж‰йесі ќажет. Кµлемі 3000-5000 беттік коллекциялар
‰шін жоѓарыда сипатталѓан талаптардыњ ќажеттілігін ењ алдымен ескеру
керек. Б±л коллекция арналып жасалѓан адамдар тобын дєл аныќтап, оларѓа
кењес беру ќызметін кµрсету ќажет.
Ќаражаттыњ болуы єлуетті ж±мыс кµлемін аныќтайды.

5.1.  Коллекция жасаудыњ тєсілдері

Интернет беттер негізінде жасалѓан компакт дискілердіњ тамаша мысалдары
кµп. HTML, PDF, Word файлдары бір бірімен гиперсілтемелер арќылы
байланысќан. Коллекция ішінде ќозѓалу єрт‰рлі сілтемелер, кестелер, т‰йінді
сµздер, индекстер т.т. арќылы жењілдетілген (басќа сµзбен айтќанда сіз б±л
дискіде, кез келген Интернет бетіндегідей ќозѓала аласыз). М±ндай ж‰йелер,
белгілі бір шекке дейін (бірнеше мыњ бет) д±рыс ж±мыс істейді, біраќ 3000
нан 5000 ѓа дейінгі беттерде жаќсы ќ±рылымдалѓан коллекция мен к‰шті
іздеу ж‰йесініњ болѓаны µте мањызды. Міне осындайда Greenstone-сыз іс
тынбайды.

Greenstone программалыќ топтамасы алдыњѓы ќатарлы іздеу ж‰йесі бар
ќ±рылымдалѓан цифрлы кітапхана жасайды. Бір CD-ROM-ѓа 150000-ѓа дейін
индекстелген беттерді сидыруѓа болады. Єр CD-ROM Internet сервер
ќызметін атќара алады.
Сєйкес н±сќаулар коллекция жасау ‰рдісін сипаттайды. Ќарапайым
коллекцияларды ќолданушыѓа арналѓан н±сќауда (3-тарау) сипатталѓан
коллекцияларды пайдаланып ќ±руѓа болады.
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Осында сипатталѓан к‰рделірек коллекцияларды жасау ‰шін ењ д±рысы
жасаушыѓа арналѓан басшылыќты (1-тарау) сипатталѓан командалыќ жолды
ќолдану болып табылады. К‰рделі коллекциялар жасауда Greenstone-ніњ
барлыќ м‰мкіндіктерін толыќ мењгеру ‰шін сізге 2 тарауды оќып шыѓу ќажет.

5.2. Органайзер

Greenstone гуманитарлыќ маќсаттаѓы ќ±рылымдары мен
±йымдастырылулары ±ќсас біраќ мазм±ндары єрт‰рлі бірнеше коллекция
жасау ‰шін ќолданылѓан.  “Development Library Subset” (DLS) жєне Демо-
коллекциялары осындай ќ±рылымѓа негізделген.

Органайзер программасы сондай-аќ Greenstone программалыќ топтама
ќ±рамына кіріп, DLS –тікі сияќты ќ±рылымы мен интерфейсі бар коллекция
жасау ‰рдісінде ќолданылады. Ол командалыќ жолды (command-line building
process) ќолданумен коллекция жасау ‰рдісін бірталай жењілдетеді.
Органайзер Microsoft Windows ‰шін C++ те жасалѓан µнім, сондыќтан ол
Windows-та (95, NT жєне басќалар) ѓана ќолданыла алады.

Органайзер цифрлы коллекцияларды ±йымдастыру, ќ±рылымдауды жан
жаќты жењілдету маќсатында жобаланѓан: ќ±жат атауларын енгізу,
метамєліметтерді жасау жєне оларды µзгерту т.т. Органайзер негізгі
Greenstone программалыќ топтамасымен, негізгі программа коллекция
жасаѓанда ќолданатын алты аралыќ файлдар жасау арќылы ќарым-ќатынас
жасайды: collect.cfg, metadata.xml, sub.txt, org.txt, keyword.txt,AZList.txt. Б±л
файлдардыњќ±рылымы мен мазм±ны ќолданушыѓа арналѓан басшылыќта
ќарастырылѓан.

RecPlug плагині Metadata.xml файлын оќу ‰шін ќолданылып жасаушыѓа
арналѓан басшылыќтыњ 2.1 бµлімініњ соњында ќарастырылѓан: ол 10-суретте
кµрсетілген. Sub,txt, org.txt, keyword.txt, AZList.txt файлдары 2.2 бµлімінде
сипатталѓан иерархиялыќ классификатор (Hierarchy classifier) ќолданатын
иерархиялыќ ќ±рылымды аныќтайды: Sub.txt-ныњ ‰зіндісі ќолданушыѓа
арналѓан басшылыќтаѓы 15-суретте кµрсетілген. Б±л бес файл DLS
коллекциясымен  (жєне басќа ќ±сас коллекциялармен) коллекция
конфигурациялыќ файлы (collect.cfg)  арќылы байланысќан, себебі
metadata.xml файлы конфигурациялыќ файлда кµрсетілген (Rec Plug)
кµмегімен оќылады, ал ќалѓан тµртеуі µзі оќылады, себебі олар иерархиялыќ
классификаторларды аныќтайтын конфигурациялыќ жолдарда аныќ
кµрсетілген.

Толыќ библиографиялыќ функциялы жєне толыќ функциональды
рубрикалары бар коллекция жасаймын деушілер осы файлдарды жасауда
ќиналады. Органайзердіњ маќсаты – осы файлдарды жасауда кµмектесу,
жєне де шынында ол барлыќ ќажетті командалыќ жолдарды сіз ‰шін
жазады. Дегенмен, ќазіргі кезде органайзер тµменде сипатталѓан
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тек белгілі бір ќ±жаттар моделімен ж±мыс істеуге ќабілетті, сондыќтан да
б±л модельге енбеген метамєліметтерді ќосам деген ќолданушылар, ќажетті
мєліметтерді Органайзер кµмегімен жасалѓан файлдарѓа ќосулары керек.
Органайзердіњ б±дан кењірек функциясы Greenstone-ге кейіннен ќосылады.

Органайзерді орнату жєне ќолдану

Стандарты Greenstone программасын инсталляциялау аяќталѓан соњ,
органайзерді орнатуды ±сынатын Терезе пайда болады:  Егер «Иє”-ні
бассањыз инсталляция аяќталѓанша ж‰реді. Егер сіз «Жоќ” деп жауап
берсењіз, немесе Органайзерді алып тастап, кейіннен ќайта орнатќыњыз келсе,
онда Greenstone дискісіндегі Windows—Utilities директориіне еніп,
organizer.exe кµмегімен инсталляциялауды жањартыњыз.

Программаны Пуск терезесіндегі Programs таќырыбы астындаѓы Greenstone
Digital Library ден тµмен орналасќан Organizer-ге басып, іске ќосыњыз.  Сізден
мєліметтер базасын кµрсетуді с±райды: dls.mdb файлын тањдап DLS
мєліметтер базасын кµрсетіњіз. Содан кейін сізден ќолданушы аты мен
парольді енгізуді с±райды: admin сµзін екі терезеге де енгізіњіз.

Органайзердегі мєліметтер базасыныњ єрќайсысында бір немесе одан да кµп
коллекциялар болуы м‰мкін. Органайзерді алѓаш ќосќанда сіздерде тек бір
коллекциядан т±ратын, коллекциялар тізімі пайда болады: Development
Library Subset (DLS) (Даму кітапханасынан алынѓан бµлім). Єдетте
Органайзермен, жања мєліметтер базасын жасаудан (Органайзердіњ б±л
жасалымы м‰лде жања жєне бос мєліметтер базасын жасау функциясын
ќолдамайды) гµрі о баста орнатылѓан мєліметтер базасына жања
коллекциялар ќосып, алдыњѓы коллекциялардыњ бµлімдерін жєне µзгерістерін
жазып ж±мыс істеу оњайыраќ.

Мєліметтер базаларыныњ єрќайсысы мен коллекцияда т‰зетілетін ‰ш тізім
болады:

• Коллекцияѓа енгізуге болатын ќ±жаттар
• ¦йымдар: ќ±жаттармен байланысты ±йым атаулары
• Рубрикалар: рубрикалардыњ иерархиялыќ ќ±рылымдарын жасау
‰шін ќолданылады.

Библиографияныњ ќосуѓа болатын басќада атрибуттары тµменде сипатталѓан.
Есіњізде болсын, Органайзерге енгізілген барлыќ µзгерістер, одан шыќќан
кезде саќтауды растауды с±рамай аќ автоматы т‰рде жазылады. Сондыќтан
да егер сіз мєліметтер базасыныњ бастапќы жаѓдайдаѓы артыќ кµшірмесін
саќтап алып ќойѓыњыз келсе сіз оны Органайзерге кірген бойда жасауыњыз
керек  (артыќ кµшірме жасаудыњ екі функциясы тµменде сипатталѓан). Жеке
коллекцияныњ артыќ кµшірмесін саќтау
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м‰мкін емес.

Ќ±жат моделі

Органайзерде, єр ќ±жатќа келесі категориялар бойынша
метамєліметтер ќыстырылуы м‰мкін.

i. Атауы
ii. ¦йым (єдетте ќ±жаттыњ шыѓарушысын кµрсету ‰шін, сондай

аќ авторѓа, немесе осы ќ±жатпен ќалай да байланысты басќа
±йымѓа ќолданылатын ќайталанбалы атрибут)

iii. Рубрика ¦иерархиялыќ классификациялау ‰рдісі
iv. Т‰йінді сµздер (индекстеудіњ ќосымша параметрлері – DLS

коллекциясында ќ±жаттарды іздеу ‰шін ќолданады, олардыњ
негізінде белгілі бір тєсіл, мысалы «кµбелектерді ќалай µндіру”
т.т. жатыр).

v.Периодикалыќ басылым.
vi. Басылым датасы
vii. Бет сандары
viii. Ж±мыс нµмірі (Ќ±жаттарды  білдіреді , Greenstone-де

метамєліметтерді ќ±жаттыњ мєтінімен жєне суреттермен
коллекцияны жасау кезењінде байланыстыру ‰шін ќолданады)

ix. Тіл
x.Блок аты (Бірге т‰рлендірілген ќ±жаттар тобын белгілеу)
xi. ¦сынылатын коллекциялар (жекелеген ќ±жатты потенциалды

т‰рде ќосуѓа болатын коллекциялар)
xii. Авторлыќ ќ±ќыќтар туралы белгілер
xiii. Авторлыќ ќ±ќыќтар кодексі

Алѓашќы бес пункт ерекше, себебі Органайзер Greenstone-ні ќ±жаттарды
іздеуді ж‰зеге асырѓанда осы мєліметке негізделген индекстер жасау ‰шін
к‰йіне келтіреді. Vi жєне viii атрибуттары индекстелмеген жєне олар іздеу
параметріне  кірмейді, біраќ ќ±жатты ќосымша  белгілеу ‰шін
ќолданылады. Ix жєне xiii атрибуттары Органайзердегі ќ±жаттармен тек
программаныњ ішінде ж±мыс істеу ‰шін ѓана ќолданылады (internal
document management). Олардыњ жасалѓан коллекцияѓа ешќандай єсері
жоќ.
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“Т‰йінді сµздер” атрибутын индекстеудіњ ќосымша параметрі ретінде
ќарастыруѓа болады. Мысалы, ол авторларды немесе б±л ќ±жатты
шыѓарушы елді, жєйѓана ќажетті аќпараттарды т‰йінді сµздер
метамєліметтеріне орналастырып іздеу ‰шін ќолдныла алады.
Ал ќарауѓа арналѓан «тєсілдер” кнопкасы “тєсілдер” сµзін “авторлар”
немесе “елдер” сµзіне Органайзер жасаѓан collect.cfg файлыныњ бесінші
жолын µзгертіп к‰йіне келтіре алады.

Greenstone єр ќ±жаттыњ тараулары мен бµлімдеріне сілтемесі бар мазм±н
жасай алады. Ќазіргі уаќытта б±л функция ж±мыс істемейді, біраќ оны
осы тараудыњ 5.3 бµлімінде сипатталѓан жолмен белсенділендіруге
болады.

Ќ±жаттардыњ єрт‰рлі моделдерімен ж±мыс істеуде Greenstone-ныњ µте
икемді ж‰йе екендігін есте ±стаѓан жµн, біраќ ќазіргі уаќытта
метамєліметтер функциясын белгілегенде єр модель, жекелей к‰йіне
келтірілуі керек, олар жасаушыѓа арналѓан басшылыќтыњ 2.2 бµлімінде
сипатталѓан коллекциялыќ файлдарѓа енгізілуі ќажет. Егер ќажетті
модель DLS моделіне ±ќсас болса, онда оны Органайзер жасаѓан (build
files) жасау файлдарын ќолданып Greenstone-ге туралап кµруге болады,
немесе оларды Greenstone ±сынѓан басшылыќтарѓа сєйкес ќолмен к‰йіне
келтіруге болады.

Органайзерге шолу
Міне Органайзердіњ єрт‰рлі панельдеріне шолу:
i. (Органайзердіњ бас терезесі)
Б±л терезе мєліметтер базасын тањдаѓаннан кейін пайда болады. Ол тµрт
бµліктен т±рады:

• (мєзірдіњ кµлденењ панелі) тµменірек орналасќан кµлденењ жарлыќ
панелімен ќоса.
• Вертикалді панель сол жаѓында
•Орталыќ аумаќ оѓан вертикаль панельден тањдалѓан барлыќ аќпарат
шыѓарылады.

А. Мєзірдіњ кµлденењ панелі єрт‰рлі сегіз мєзірден т±рады, олардыњ єрбіреуі
бір не оданда кµп командалардан т±рады:

• Файл (file) мєзірінде тек бір команда бар: шыѓу (exit)
Органайзерден шыѓу ‰шін.
• Жасау (New) мєзірі коллекцияѓа ќ±жаттарды, ±йымдарды,
рубрикаларды ќосу немесе µзгерту жєне list of all



28 ЭЛЕКТРОНДЫ КОЛЛЕКЦИЯ ЖАСАУ
• possible atributes (м‰мкін болатын барлыќ басќа атрибуттар тізімін) ќ±жат

моделіне ќосып, µзгерту м‰мкіндігін береді.

New/Organization командасы Edit Organization Name терезесін
шыѓарады (±йым атауларынт‰зету) м±нда ±йымныњ толыќ жєне
аббревиатураны (егер Auto complete) автотолтыру тањдалса онда бас
єріптен жазылѓан сµздердіњ бірінші єріптері аббревиатура ретінде
саќталады. Егер Авто толтыру функциясы сєйкес келетін
аббревиатураны ±сына алмаса (бас єріптердіњ жоќ болуына байланысты
немесе м±ндай аббревиатура мєліметтер базасында болса), онда б±л
функцияны алып тастап, аббревиатураны ќолмен енгізу ќажет.

New/Subject командасы Add new subject (жања рубриканы ќосу)
терезесін шыѓарады, ол жања рубриканы мєліметтер базасындаѓы жалпы
(иерархиялыќ емес) рубрикалар тізіміне (global subject list) ќосады. Б±л
терезе сондай аќ т‰йінді сµздерді (KeyWords) осы тізімде жасауѓа
пайдаланыла алады.

• Delete (алып тастау) мєзірі коллекцияларды, ќ±жаттарды, ±йым
аттарын, рубрикалар мен ќ±жат моделіндегі басќа атрибуттардыњ м‰мкін
болатын мєндер тізімінен заттарды алып тастауѓа м‰мкіндік береді.

• Edit (т‰зету) мєзірінде Copy (кµшіру) (Сондай-аќ Ctrl жєне C
пернелерін бірге басуѓа болады)  командасы бар оныњ кµмегімен кµшіру
функциясы орындалып, алмасу буферінде саќталады кейіннен б±ларды
Органайзердіњ басќа элементтеріне ќыстыруѓа болады.

• View (ќарау) мєзірі экранѓа орталыќ аумаќта шыѓарылатын
коллекциялар тізімін, ќ±жаттарды,±йымдармен Рубрикаларды шыѓару
командаларын орындау м‰мкіндігін береді. Б±л терезеде сондай аќ
жарлыќтыќ панельдерді кµрсетуді белсенділендіруге болады.

• Tools (Ќызмет) мєзірінде:
Documents командасы онда екі функция бар: біріншісі ±йымныњ

атын басќаѓа ќ±жаттардыњ “±йым” атрибутында
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(ењ алдымен ±йымныњ атын, ±йымдардыњ жалпы тізіміне ќосу
ќажет) толыќ µзгерту; ал екінші функция ќ±жаттардыњ жалпы
тізімінен (Documents-global-list) тањдалѓан ќ±жаттарѓа бірнеше
атрибут беру.
Collections (коллекция) командасында екі ќ±рал бар: Statistics
(статистика) ќ±ралы коллекция жайындаѓы ќажетті
статистикалыќ мєліметтерді кµрсетуге арналѓан, ал Export lists
(тізімдерді экспорттау) ќ±ралы мєтінге атаулар тізімін немесе
коллекцияныњ ‰ш басты атрибуттарыныњ біреуін экспорттау
‰шін ќолданылады, тізімдер стандартты аттармен \Program
Files\Human Info\ Organizer\ Data Base\ директориінде саќталады.
Backup (кµшірмелерді саќтау) командасы б‰кіл мєліметтер
базасыныњ саќтандыру кµшірмесін жасау ‰шін ќолданылады,
єркез сіз б±л команданы орындаѓанда (мєліметтер базасы
стандартты атпен, саќталѓан датасы жєне уаќыты кµрсетіліп
\Program Files\Human Info\ Organizer\ Data Base\ директориінде
саќталады)ю Бір мєліметтер базасыныњ бірнеше кµшірмесін
жасауды болдырмас ‰шін сіздіњ растауыњызды с±райды.

• Administration tools (Администрациялау ќ±ралдары) мєзірі жања
ќолданушыларды ќосу мен алып тастау, ќолданушыныњ паролін
µзгерту м‰мкіндігін береді. Тек администратор ѓана мєліметтер
базасына ќолданушыныњ « администротор” немесе “ќонаќ”
ретінде енуіне р±ќсат беріп, парольдерді µзгерте алады.

• Help (Кµмек) мєзірініњ Microsoft-тікіне ±ќсас Help topics
аныќтамалыќ ж‰йесі бар, онда About Organizer (Органайзер
туралы) бµлімінде жасалымы мен жасаушылар жайлы аќпарат
бар.

Жарлыќтыќ панель кµлденењ панельден тµменірек орналасќан жєне
орталыќ аумаќќа не шыѓарылѓанына байланысты ячейкалар
динамикалыќ т‰рде µзгерелі. Сол жаќтаѓы екінші иконканы
басу, орталыќ аумаќтан тањдалып алынѓан элементті екі рет
басќан мен парапар, сонымен б±л элементті (документ, коллекция
болсын) т‰зетуге болады, соњѓы иконканыњ алдындаѓы (A-Z
єріптерімен бейнеленген) иконка сіздерге орталыќ аумаќтаѓы
элементтерді алфавит, ќосылѓан датасы жєне т.т. бойынша
сорттауѓа м‰мкіндік береді. Бірінші, ‰шінші жєне соњѓы
иконкалар жоѓарыда сипатталѓан ‰ш команданыњ
функциясындай функцияны орындайды:

Edit/Copy; кµрсетілген бетте жања элемен жасау; New/Collection/
Empty, New/Document, New/Organization немесе New/Subject;
жєне Help/About Organizer.
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B. Vertical toolbar (Вертикальды панель) бес кнопка бар. Б±л панельдегі тµрт
кнопка келесі элементтерді т‰зету ‰шін ќолданылады: коллекциялар,
ќ±жаттар, ±йымдар, рубрикалар (б±л тізімді кµлденењ панельдегі View
мєзіріндегі сєйкес команданы тањдап алуѓа болады):
• Коллекция тізімі: Collections (коллекциялар) (Ол ‰нсіздік бойынша
мєліметтер базасына енген кезде т±рады) кнопкасын басќаннан кейін,
мєліметтер базасындаѓы барлыќ коллекциялар тізімін алуѓа болады.
Collection Properties (коллекция ќасиеттері) терезесін ашу ‰шін коллекцияныњ
кез келген атын екі рет шертіњіз онда сіз б±л коллекцияѓа жања ќ±жаттар
ќоса аласыз немесе осы коллекция ќ±жаттарыныњ атрибуттарын ќосып/т‰зете
аласыз. Жањасын жасау ‰шін жоѓарѓы панельде немесе жарлыќтар панеліндегі
сол жаќтан ‰нінші иконка (New/Collection, жасау/коллекция) командасын
ќолданыњыз.
• Ќ±жаттар тізімі: Documents (ќ±жаттар) кнопкасын тањдаѓанда мєліметтер
базасында бар барлыќ ќ±жаттардыњ тізімі (коллекцияда бары да, жєне єлі
жоѓыда) пайда болады. Ќ±жаттардыњ атрибуттарын ќарап, µзгерту ‰шін
ќ±жат атын екі рет басыњыз. Жања ќ±жат жасау ‰шін Create/Document (жасау/
ќ±жат) командасын орындау керек ол ‰шін жоѓарѓы панельдегі немесе
жарлыќтар панелініњ сол жаѓындаѓы ‰шінші кнопканы басыњыз.
Атауы бойынша іздеу: ќ±жаттардыњ атауы бойынша іздеуді Document title
таќырыбыныњ жоѓары жаѓындаѓы кішкене терезеге ќажетті сµзді енгізіп
ж‰ргізуге болады. Бірінші іздеудіњ нєтижелерін ќарау ‰шін “Д‰рбі”
иконкасын басыњыз. Одан кейінгі нєтижелерді кµру ‰шін оњ жаѓындаѓы
келесі (“кµрсеткіші бар д‰рбі” иконка) кнопкасын басыњыз.
Ќ±жаттарды фильтрлеу: кейде, бірѓана тілде, бір ±йым жазѓан немесе бір
рубрикадаѓы ќ±жаттарды ѓана т‰зеткен оњай. Ол ‰шін  ќ±жаттыњ жоѓарѓы
оњ жаќ бµлігіндегі Filter (Фильтірлеу) (воронка бейнесі) кнопкасын тањдањыз,
террезені кµрсету ‰шін Search documents (ќ±жаттарды іздеу). ¤з
критерилеріњізді енгізіп оларды ќабылдау ‰шін Apply filter (фильтрді ќолдану)
кнопкасын басыњыз. Сіз кез келген уаќытта фильтрді ќолдана аласыз немесе
оны алып тастай аласыз, ол ‰шін Apply filter опциясын алыптастайсыз. Б±л
механизм Boolean «and” іздеуіне ±ќсас: кµрсетілген барлыќ ќ±жаттар осы
фильтрдіњ критериіне сєйкес келуі керек.
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• ¦йымдар тізімі (organization list):  сіз мєліметтер базасындаѓы барлыќ
±йымдар атын Organizations (±йымдар) коллекциядаѓы ќ±жаттарѓа байланѓан
кнопкасын басып ќарай аласыз. Edit Organization Name (±йым атын т‰зету)
терезесін ашу ‰шін ±йымдардыњ кез келген атын басыњыз, ±йым атымен оныњ
аббревиатурасын ќарап/т‰зету ‰шін ( жасау\±йым командасын орындаѓанда
пайда болатын терезе сияќты терезе шаќырылады). ¦йымныњ жања атын
жасау ‰шін New/Organization командасын ќолданыњыз, ол жарлыќ панелінде
жоѓарыдаѓы панельде сол жаќтан ‰шінші иконка (жоѓарыѓа ќара).
• Рубрикалар тізімі (Subjects list):Рубрикалар коллекция ќ±жаттарын
классификациялаудыњ стандартты элементі. Subjects (Рубрикалар) кнопкасын
басу мєліметтер базасындаѓы рубрикалар тізімініњ барлыѓына, рубрикалар
ќ±жаттарѓа ќыстырылмаѓан болса да ќосу, алып тастау, жєне т‰зетулер
ж‰ргізуге м‰мкіндік береді. Кейіннен коллекциялыќ дењгейде пайдаланып
рубрикаларды ќ±рып коллекциялыќ ќ±жаттарѓа байлау ‰шін шексіз кµп
рубрикалар жасауѓа болады. Edit subjects (рубрикаларды т‰зету) терезесін
ашып рубрикалар ќасиетін ќарап/т‰зету ‰шін тізімдегі кез келген рубриканы
басыњыз. Жања рубрика жасау ‰шін New/Subject кнопкасын басыњыз.

Edit Subject (Рубрикаларды т‰зету)  немесе Add new subject (жања
рубрикаларды ќосу) терезелерінде, рубрикалардыњ жалпы тізіміне (subject
global list) “т‰йінді сµздерді” ќосуѓа болады. (New Keyword name терезесі,
New/Add-Modify Keywords т‰йінді сµздерді жасау/ќосу-µзгерту) командасы
сияќты істейді, содан кейін коллекцияѓа ќосу ‰шін іздеу сєтінде рубрикалар
категориясын ќолдану кезінде белгілі бір рубрикалар ќасиеті ретінде ((Select
for this subject box) (осы Терезе ‰шін тањдалѓан кµрсеткіштер)) к‰йіне
келтіріледі. Т‰йінді сµздер (кµрсеткіштер категориясына жатќызылѓан,
жатќызылмаѓан) кейіннен ќ±жатќа оныњ атрибуты ретінде ќосыла алады
(«тєсілдер” DLS коллекциясында). Байќадыњызба тізімде алфавиттік тєртіпте
т‰йінді сµздердіњ екі т‰рі араласып кеткен, б±л т‰йінді сµздерді ќ±жаттарѓа
Берген кезде аздаѓан ыњѓайсыздыќтар тудыруы м‰мкін: белгілі бір
кµрсеткіштерге берілетін т‰йінді сµздер алдына «Z-“ кодын ќосу арќылы м±ны
болдырмауѓа болады.
Зейін ќойыњыз: егер басты мєліметтер базасы µте ‰лкен болса, коллекция
элементтерін ж‰ктеу µте ±заќ уаќыт (минут немесе оданда кµп) алуы
м‰мкін. Жања коллекцияны тањдаѓаннан кейін, онымен ж±мыс істеудіњ
алдында оныњ барлыќ элементтерініњ толыќ ж‰ктелуін к‰тіњіз, сіз
ж‰ктеу процесі кезінде лампочка т‰ріндегі иконканыњ пайда болѓанын
байќайсыз. Егер сіз толыќ ж‰ктелуді к‰тпесењіз, онда программаныњ
жабылып ќалуы м‰мкін.
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Export Files (файлдарды экспорттау) кнопкасы цифрлы кітапхана
ќ±рылымын Greenstone Digital Library программасыныњ µзіне экспорттау
м‰мкіндігін беретін Export settings (экспорттауды к‰йіне келтіру тµменде
сипатталѓан) терезесін ашады.

i. Коллекция ќасиеттері (Collection properties) терезесі.

Б±л Терезе, ќолданушыѓа коллекциялар ќ±ру немесе µзгерту м‰мкіндігін
беріп, Органайзердіњ басты терезесіндегі коллекциялар тізімінен коллекцияны
тањдаѓаннан кейін пайда болады. Ол ќолданушыѓа коллекцияларды шолудыњ
тµрт режимін жоѓарѓы жаѓындаѓы тиісті кнопканы басып тањдау м‰мкіндігін
береді. Шолудыњ єрбір режимі, тµменде сипатталѓан мєліметтерді тањдацу
мен т‰зету функцияларымен ж±мыс істеу м‰мкіндігін береді:

a. Subjects view (Рубрикалар бойынша ќарау): б±л жерде алты дењгейге дейін
тармаќталѓан коллекциялардыњ кµпшілігіне ‰ш дењгейден артыќ керек
болмаса да иерархиялыќ ќ±рылымды кез келген коллекция ‰шін саны
шектелмеген рубрикалар жасауѓа болады. Коллекцияѓа жања рубриканы ќосу
‰шін (рубриканы бір немесе бірнеше ќ±жаттардыњ атрибуттары ретінде
ќолдану ‰шін)  i) жања рубриканы саќтаѓыњыз келген таќырыпты тањдањыз
ii) add subject (рубриканы ќосу)  кнопкасын басыњыз iii) Add Subject from
Global List (жалпы тізімнен алынѓан рубриканы ќосу) –ды тањдањыз iv)
кнопканыњ кµмегімен пайда болѓан рубрикалардыњ жалпы тізімін ќарањыз
v) ќажетті рубриканы тањдањыз vi) OK-ді басыњыз. Егер б±л рубрика жалпы
тізімде болмаса онда алдымен Add subject командасыныњ терезесінде
орналасќан Add New Subject (жања рубриканы ќосу) опциясын ќолданыњыз
(басты мєзірге оралып, оны New/Subject командасыныњ кµмегімен ќосу мен
пара-пар). Рубрикаларды сондай-аќ, рубрика мен ќ±жат бейнесініњ арасында
орналасќан Edit (т‰зету)  иконкасыныњ кµмегімен кµмегімен µзгертуге болады
(рубрикалар атына жасаѓан барлыќ µзгерістеріњіз тек осы коллекцияѓа
ќолданылып, рубрикалардыњ жалпы тізіміне єсер етпейді).

Ќандайда бір рубрикаѓа бір немесе одан да кµп ќ±жаттарды ќосу ‰шін
(рубриканы бір немесе одан да кµп ќ±жаттарѓа байлау), рубриканы тањдањыз.
Содан кейін тізімнен бір немесе бірнеше ќ±жаттарды тањдањыз, жєне «жоѓары
ќаратылѓан кµрсеткіштер мен ќызыл кітап” бейнесі бар иконканы басыњыз
(немесе ќажет ќ±жаттардыњ єрќайсысын екі реет басыњыз). Сонымен, белгілі
бір рубрикаларѓа бекітілген ќ±жаттар “ќанатшамен” белгіленген;
ыњѓайлылыѓын ќарау ‰шін сіз оларды экранда”vжоѓары” жєне “vтµмен”
иконкаларыныњ кµмегімен ќозѓалтуѓа болады, олар экрандар арасында
орналасќан. 
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Сіз ќ±жаттардыњ, рубрикаларыныњ иерархиялыќ классификациясына

ќосылѓандыѓын кµресіз. Содан кейін сіз б±л амалды ќалѓан ќ±жаттарды
сєйкес рубрикаларѓа табыстау ‰шін ќайталай аласыз. Бір ќ±жатты
рубрикалардыњ кезкелген санына шектеусіз ќыстыра аласыз. Ќ±жатты
рубрикадан алыптастау ‰шін, осы рубрикадан ќ±жат атын тањдањыз да
алыптастау (delete)-ні басыњыз.

à. Organization’s view (±йымдар бойынша ќарау): ќараудыњ б±л режимі
ќандайда бір ќ±жаттарды жасауѓа ќатысќан ±йымдар тізімін ќарау
м‰мкіндігін береді. Б±л опция ќ±жаттарды іздеу ‰шін кезекті критерий
ретінде ќолданыла алады (ќ±жаттарды ќосып жєне оларѓа “±йым”
атрибутын ќ±жаттар мєзірінде беруге болады). Сол жа› баѓандаѓы
тізімде, коллекциядаѓы сєйкес ќ±жаттарѓа бекітілген ±йымдар аттары
бар; оњ жаќ терезедегі тізімде ±йымдар бекітілген ќ±жаттар орналасќан
– аттары «ќанатша” белгісімен белгіленген ќ±жаттар коллекцияѓа
енгізілген, ал ќалѓандары єлі енгізілмеген. Коллекциядан алып тастаѓыњыз/
ќосќыњыз келген кез келген ќ±жат атына бассањыз болды. Аттарды тањдау
немесе алып тастау ‰шін тµменгі оњ жаќ бµлігінде орналасќан (ќанатшасы
бар аќ квадрат немесе бос аќ квадрат)  иконкасын ќолданыњыздар.
Ќ±жаттарѓа єлі байланбаѓан ±йымдардан ќ±жаттарды тањдау ‰шін, сіз
коллекция тізіміне жања ±йымдар атын ќосуѓа арнаклѓан) Add
Organizations from Global List ±йымдарды жалпы тізімнен тањдау
опциясын тањдауыњыз керек.

       Сіз коллекциядан тањдалѓан ±йымѓа бекітілген барлыќ ќ±жаттарды алып
тастау ‰шін (тек коллекциядан ѓана, ±йым жалпы тізімде ќалады) Remove
organization (±йымды алып тастау) кнопкасын ќолдана аласыз.  Тек ќана
коллекциядаѓы ќ±жаттармен ж±мыс істеу ‰шін List only selected
organizations опциясын тањдањыз. Б±л режимде сіз сондай-аќ жања
±йымдардыњ  аты мен жања ќ±жаттарды жалпы тізімге ќоса аласыз (Add
Documents мєзіріндегі Add new  document немесе Add organization мєзірі
, бас мєзірге ќайта оралып, оларды New/Organization немесе New/Subjects
командасыныњ кµмегімен ќосќанмен бірдей.

c. Documents view (ќ±жаттар бойынша ќарау): тањдалѓан коллекцияныњ
барлыќ ќ±жаттарыныњ тізімі шыѓарылады. Б±л рубрикалар бойынша ќарау
командасы тµменгі терезесінде пайда болатын тізіммен бірдей.
Айырмашылыѓы ќ±жатќа екі рет басќанда ќ±жат ќасиеті терезесі пайда
болуында. Б±л терезеде сіз ќ±жат атрибуттарын сєйкес опцияларды тањдау
жолы арќылы ќосып/µзгерте аласыз (рубрикалар бойынша классификациялау
мен байланысќан атрибуттардан басќа атрибуттардыњ барлыѓы:
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тех, которые связаны с классификацией по рубрикам) путем выбора
соответствующих опций:

• General (жалпы маѓл±мат): б±л терезеде сіз ќ±жат атын, ж±мыс нµмірін, бет санын жєне
суреттер санын, жариялану жылы мен блок атын енгізе аласыз. Сіз Find images (суреттерді
іздеу) кнопкасын басып жєне ќ±жаттыњ барлыќ суреттері саќталѓан директориін тањдап
автоматты т‰рде суреттер санын аныќтап, кµрсете аласыз. Содан кейін Extenstions (форматтар)
алањында суреттер саќталѓан форматтардыњ (GIF, JPEG жєне т.т.) барлы0 т8р3н к-рсетіњіз.
• Advenced (кењейтілген режим): Егер ќ±жат мерзімдік журнал немесе ќандайда бір басылым
сериясыныњ жеке номері болса, онда сіз оныда кµрсете аласыз, сонда ол мерзімді
басылымдарды іздеудіњ арнайы опциясын жасайды. Осы терезеде сондай-аќ ќ±жатты ±йыммен
байланыстырып, оныњ ќай тілде жазылѓандыѓын кµрсете аласыз.

Егер ќ±жат бірнеше ±йымѓа тиісті болса, немесе бірнеше тілде мысалы Аѓылшын/Француз
жазылса, онда сіз б±ларды сєйкес терезелерде кµрсетуіњіз керек.
• Copyright (Авторлыќ ќ±ќыќ): єр басылымныњ авторлыќ ќ±ќыќ статусын білу µте мањызды.
Б±л терезе екі бµлікке бµлінген: бір бµлігінде басылымныњ авторлыќ ќ±ќыќ статусы
орналасќан. Б±л мєлімет ќ±жаттармен Органайзерде ж±мыс істеу ‰шін ќажет жєне ол
Greenstone программасыныњ ж±мысына єсер етпейді.
• Keywords (т‰йінді сµздер): сіз мєтін т‰ріне тєн т‰йінді сµздерді кµрсете аласыз. Б±л ќасиет
іздеумен рубрикаѓа бµлуде ќосымша критерий бола алады.  DLS коллекциясында б±л ќасиет
«тєсілдер” параметрін ќолдану ‰шін пайдаланылады. Біраќ метамєліметтердіњ кез келген басќа
т‰рі ‰шінде ќолданыла алады, мысалы автор немесе шыѓарушы ел.
Байќадыњыз ба, Subjects, Organizations, Documents views режимдерінде Add documents
кнопкасы ќолданушыѓа жања ќ±жаттарды
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турасынан диалогтыќ терезеден немесе мєліметтер базасыныњ жалпы
тізімінен (global database list) ќ±жатты тањдау жолымен ќосуѓа м‰мкіндік
береді. Коллекция ќасиеттері терезесіне (Collection properties window)
ќосылѓан ќ±жаттар, автоматы т‰рде осы жалпы тізімге енгізіледі. Коллекцияѓа
жалпы тізімнен жања ќ±жат  ќосылѓанда, ќолданушыѓа ќажетті ќ±жаттарды
белгілі бір критерилер бойынша табу м‰мкіндігін беретін Search documents
(ќ±жаттарды іздеу) терезесі пайда болады. Б±л баяѓы ќ±жаттар тізімін
(documents list) талќылаѓанда сипатталѓан фильтрация функциясы.
a. Others view (ќараудыњ басќа режимдері): Б±л ќарау режимі (µзгертуге
болмайтын) мерзімдік басылымдар аттары тізімін жєнеде сонымен ќатар
ќ±жаттардыњ аттары классификациясын єр тіл бойынша алфавиттік тєртіпте
кµрсетеді. Ќолданушы алфавиттік классификациялыќ топтарды (мысалы, А-
В, E-K немесе А-Л жєне т.т.) оларды кітапхана экранында ыњѓайлыѓып
орналастыру ‰шін µзгерте алады. Ол ‰шін, Split letters (єріптерді бµлу)
кнопкасын пайдаланыњыз, сіз олардыњ арасындаѓы оптимальды аралыќты
тапќаннан кейін нєтижені Save кнопкасын басып саќтай аласыз ( саќтауѓа
дейін сіз алдыњѓы єріптік категорияларѓа Load/Refresh (ж‰ктеу) басып, жєне
де Eliminate (Алып тастау) кнопкасын басып єріптік категорияларды алып
тастай аласыз).
ii. Экспорттау терезесін к‰йіне келтіру
Б±л функцияѓа вертикальды панельден ќол жеткізіледі жєне сіздіњ т‰пкілікті
нєтижењізді кітапхананыњ µзіне экспорттау м‰мкіндігін береді, єдетте б±л
коллекция жасауѓа байланысты соњѓы саты.
Export Settings (Экспорттауды к‰йіне келтіру) терезесін шаќыру ‰шін Export
Files-ті тањдањыз. Експорттайтын коллекцияны жєне оны орналастыратын
директорияны тањдањыз. Содан кейін Export Files-ті басыњыз. Осыдан кейін
collect.cfg, metadata.xml, sub.txt, org.txt, keywords.txt жєне AzList.txt бес файлы
сол директорияѓа орналастырылады. Б±л файлдар жасау процесінде
ќолданылады, сондыќтанда оларды сєйкес директорияларѓа орналастыру µте
мањызды.
Metadata.xml файлын import directory ( импорт директория) атты
директорияѓа, ал ќалѓан файлдарды etc директориясына орналастырыњыз.

15 минутта 10 ќадам жасаудан бастайыќ

Органайзермен ж±мыс істеуді ‰йренудіњ ењ жаќсы тєсілі, жєй ѓана кішірек
кітапхана жасап кµру. Егер сіздіњ 15 минут уаќытыњыз болса, онда келесі 10
ќадам сізге программамен толыѓыраќ танысуѓа м‰мкіндік береді.
Бастамас б±рын сізге:
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a. Ќ±рамына DLS ќ±рылымды Демо коллекция, µзініњ бастапќы
файлдарымен бірге кіретін Greenstone-ды орнату. Ескеріњіз, егер сіз
µзіњіздіњ коллекцияњызѓа DLS коллекциясынан барлыќ 140 ќ±жатты
(Демо-коллекцияѓа енгізілген 11 діњ орнына) ќосќыњыз келсе, сіз
кітапхананыњ осы DLS  коллекциялары C:\Program\Files\gsdl\collect\demo
жєне  C:\Program\Files\gsdl\collect\dls директорияларына сєйкесінше
орнатылады. Егер сіз Greenstone-даѓы DLS-ті сіз орнатќан болсањыз, енді
оны таѓы орнатќыњыз келсе онда сізге программаны алып тастап оны
ќайтадан µзіњізге керектілерін DLS-те кµрсетіп орнатуыњыз ќажет.

b. Сіздіњ жања коллекцияњыз ‰шін (тµменде біз оны “newcol” деп атаймыз)
жіберуші мєзірдіњ орындау терезесінде келесі команданы енгізіп:

      c:\program files\gsdl\bin\windows\build” newcol

c. Алдыњѓы ќадамда жасалѓан бастапќы collect.cfg файлын, Демо-коллекция
ќолданысындаѓыѓа  ауыстыру керек. Оны c:\program
files\gsdl\collect\demo\etc\collect.cfg ны c:\program
files\gsdl\collect\newcol\collect.cfg ке кµшіру арќылы орындауѓа болады.
Б±л ќажет, себебі Демо-коллекция (жєне DLS-ке ±ќсас барлыќ
коллекциялар), бастапќы коллекция ќолданбайтын арнайы опцияларды
ќолданады (жасаушыѓа арналѓан басшылыќты ќара).

Біз сізден осы н±сќауды ќаѓазѓа шыѓарып алуды с±раймыз:

1. Органайзерді ашып, dls мєліметтер базасын тањдањыз жєне екі терезеде
де “admin” паролін енгізіњіз (Вертикальді панельде collections кнопкасы
белсенділенген болу керек, егер олай болмаса, онда оны ќосыњыз).

2. Жања коллекция жасау ‰шін басты терезеніњ ‰стінде орналасќан кµлденењ
панельден New/Collection/Empty  командасын тањдањыз. Оныњ атымен
жасалым номерін беріњіз, мысалы “My First Collection” жєне жасалым
номері “1.0”.

3. Кейбір мєтіндік атрибуттар ‰шін сіздіњ алдымен list of the possible values
(м‰мкін болатын мєндер тізімі) жасауыњыз керек.
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Cіз ќ±жат жазылѓан тіл мен оѓан ќатысты ±йым атын келесі New/Add-Modify
languages жєне New/Organization командаларын ќолданып кµрсете
аласыз.

4. Жасаѓан коллекцияњыздыњ атына екі рет басыњыз.

5. Жоѓарыдаѓы Subjects опциясына басыњыз (Ол Органайзерге кірген кезде
‰нсіздік бойынша белсенділендірілген); Содан кейін Add subject-ті басып
Add new subject командасын тањдањыз; енді Subject title (Рубрика атауы)
терезесінде бірнеше рубрикаларды немесе таќырыпты єр рубриканы
тергеннен кейін Enter-ді басып енгізіњіз. Жасаѓан рубрикалар санын кµру
‰шін Subjects сµзініњ алдынан “+” белгісін басыњыз.

6. Documents view-ті ашу ‰шін Documents-ке басыњыз. Б±дан кейін сіз
коллекцияѓа ќ±жаттарды келесі жолмен ќоса аласыз.

a. Демо-коллекциядан (немесе DLS-тен егер б±л коллекция орнатылѓан болса)
µзіњіздіњ жања коллекцияњызѓа ќосуыњыз ‰шін, Add documents from global
list-ті тањдањыз. ¤зіњізге ќажет ќ±жатты аныќтап алыњыз (жоѓарыда
сипатталѓан “фильтрация” функциясын ќолданып) да оны коллекцияѓа
ќосыњыз. Ќ±жатты ќосќаннан кейін б±л ќ±жаттыњ бастапќы файлдарын
Демо-коллецияныњ директориінен (c:\program
files\gsdl\gsdl\collect\demo\import) тауып оны µзіњіздіњ жања
коллекцияњыздаѓы import директориіне кµшіріњіз. Мысалы, “Butterfly
Farming in Papua New Guinea” ќ±жатын µзіњіздіњ жања коллекцияњызѓа
ќосу ‰шін сіз µзіњіздіњ ќ±жатыњыздыњ ж±мыс номерін (job number) оны
Органайзерге ќосќаннан кейін аныќтауыњыз керек. Б±л ќ±жаттыњ ж±мыс
номері “b22bue”, сондыќтан сіз “b22ue” директориін c:\program
files\gsdl\collect\dls\import\ac01ne-ден  c:\program
files\gsdl\collect\newcol\import\ac01ne-не кµшіруіњіз керек.

в. Жања ќ±жаттарды (Демо-коллекциядаѓы ќ±жаттардан басќа) µз
коллекцияњызѓа ќосу ‰шін Add documents-ті басып Add new documents-
ті тањдањыз. Ќ±жат атауы мен ж±мыс номерін (µз ќалауыњызша), беттер
санын, шыѓарушы ±йым, тіл жєне басќа да мєліметтерді енгізіњіз. Содан
кейін сіз c:\program files\gsdl\collect\newcol\import директориясыныњ
ішінен осындай ж±мыс номерімен жања ішкі директория жасауыњыз
керек. Дєл осы директорияѓа сіз б±лаќ файлдар мен импортталѓан
ќ±жаттыњ барлыќ графикалыќ файлдарын (б±л файлдар HTML-де,
немесе Greenstone мен сєйкес келетін басќа форматтарда болуы керек
(ќолданушыѓа арналѓан басшылыќты ќара)) орналстыруыњыз керек.
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7. Subjects tab-ќа ќайта оралсањыз, µзіњіздіњ файлдарыњыздыњ тµменгі
терезеде бейнеленгенін кµресіз. Ќ±жатты тањдањыз. Содан кейін осы
ќ±жатты классификациялаймын деген рубриканы тањдањыз. Содан кейін
жоѓары ќаратылѓан кµрсеткіші жєне ќызыл кітап бар иконканы басыњыз.
Ќ±жатты классификациялаѓаннан кейін, сіз єліде оны бір рубрикадан
басќасына тышќанныњ сол жаќ кнопкасын пайдаланып тасымалдай
аласыз. Рубрика бойынша ењ аздегенде 6-32 ќ±жаттарды
классификациялауѓа тырысып кµріњіз.

8. Алдыњѓы ќадамдарды ќ±жаттар мен рубрикаларды кµбірек ќосып
ќайталањыз. Сіз б±л ‰рдісті аяќтаѓаннан кейін барлыќ рубрикалар
тізімініњ аяќталѓандыѓын, ќ±жаттардыњ барлыѓыныњ сєйкес
рубрикалармен классификацияланѓанына кµз жеткізу ‰шін ќарап
шыѓыњыз.

9. Collection properties терезесін жауып, Вертикаль панельдегі Export Files
кнопкасын басыњыз. Б±л басу Export Settings терезесініњ пайда
болуынаалып келеді. Display collections list-ке басып µз коллекцияњызды
тањдањыз, содан кейін Browse for folder-ге басып метамєліметтер файлын
экспорттайтын директорияны тањдањыз. Одан кейінгі ќ±ру
процесстерініњ метамєліметтер файлдарын экспорттау ‰шін Export files
ті басыњыз.

10. Экспортталатын файлдарды µзіњіздіњ коллекцияњыздыњ сєйкес
директорияларына кµшіріњіз.

     a. Экспортталатын collect.cfg файлында classify сµздерінен басталатын
бірнеше жол бар. Сіз ењ алдымен classify сµзінен басталатын жолдарды
µзіњіздіњ жања коллекцияњыздан алып тастап, коллекцияњыздыњ
конфигурациялыќ файлына (C:\program files\gsdl\collect.cfg) кесіп алып
ќыстыруыњыз керек.

 b.  Экспортталатын metadata.xml файлы C:\program\gsdl\collect\newcol\import
directory ѓа кµшірілуі ќажет.

с. Экспортталатын AZList.txt, Keyword.txt, sub.txt, org.txt файлдары
C:\program files\gsdl\collect\newcol\etc директориіне кµшірілуі тиіс.

Енді µзіњіздіњ newcol коллекцияњыз т±рѓызу ‰рдісіне дайын. Оны командалыќ
жолдыњ кµмегімен import.pl, build/pl командаларын ќолданып
т±рѓызыњыз (жасаушыѓа арналѓан басшылыќты ќарањыз).



5.3 Ќ±жаттар файлына тэгтер жасау

Егер сіз ќ±рамын деген коллекцияныњ бастапќы ќ±жаттары бµлімдер мен
бµлімшелерге ±йымдастырылѓан болса, онда сіз б±ны бастапќы (sorse files)
файлында, Greenstone коллекциясы мазм±нын жасаѓанда, єрбір ќ±жатќа
сілтеме (active links) жасай алатындай етіп кµрсетуіњіз керек. Б±ны таќырып
жєне бµлім таќырыпшасы метамєліметтерін белгілеу жолымен жасауѓа
болады.

Бастапќы ќ±жаттар дегеніміз єдетте СОТ ‰рдісінен кейін алынѓан Word-тыњ
мєтіндік файлдар тобы, суреттермен ќоса. Егер олар Word файлдары болса,
онда олар Greenstone-ге Word plugin кµмегімен ќосыла алады. Альтернатива
ретінде, олар сондай-аќ HTML форматына HTML plugin-ді ќолданып
т‰рлендіре алады.

Кез келген жаѓдайда, таќырыптар мен таќырыпшалар туралы метамєліметтер
тэгтер арќылы келесі т‰рде кµрсетілуі керек:

<!—
<Section>
<Description>
<Metadata name=”Title”> Realizing human rights for poor
people: Strategies for achieving the international
development targets </Metadata>
</Description>
—>
(м±нда бµлім ішіндегілер жазылады)
<!—
</Section>
—>

<!—…—>  маркерлері HTML дегідей комментарилерді кµрсету ‰шін
ќолданады; осылайша, б±л бµлімдер тэгі ќ±жаттарды форматтауѓа єсер
етпейді. Description аумаѓында(<Description>, </Description>  тэгтері
арасында метамєліметтердіњ басќа т‰рлерін, кµрсетуге болады,  біраќ біз
сипаттап отырѓан коллекциялар т‰рлері ‰шін олар ќолданылмайды).
Жоѓарыда сипатталѓан жаѓдайлардыњ жалѓасы ретінде бµлімдердіњ
бµлімшелері  болуы м‰мкін:

( м±нда бµлім ішіндегілер жазылады)
<!—
<Section>
<Description><Metadata name=”Title”> The international development
targets </Metadata>
</Description>
—>
(м±нда бµлім ішіндегілер жазылады)
<!—
</Section>
—>
(м±нда бµліс ішіндегілерден ќалѓан бµлігі жазылады)
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М±ндай функционалдыќќа материалды HTML формасына
т‰рлендіретін Word plugin кµмегімен ќолжеткізіледі, сондыќтан да
ол дєл солай Word (жєне RTF) тегі метамєліметтерді аныќтауѓа
ќолданыла алады (Word таѓы ќ±жаттарды HTML-ге
т‰рлендіргенде, єдетте HTML-діњ арнайы“<“and”>“ белгілерін
нейтрализациялауѓа кµп уаќыт бµлінеді). Байќасањыз Word
файлдарында да “<!- -”and”- ->” тура жоѓарыдаѓыдай формат
ќолданылады. Шрифтер мен тэгтік белгілер ескерілмейді.


