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Bakgrund

• Webbsidor i WARC-format – första försöken 
• Klumpigt, gick inte bestämma vilken typ av innehåll och vilka fält som skulle med, gick inte 

att styra visningen

• Forskningsarkivet: Handskrifter och personarkiv 
• Samt publikationer, databaser, mikrofiche, kartor…

• UmUB-webbplatsen: Databaser

• Andra samlingar? 



Tillvägagångssätt

• Webbsidor: CMS Drupal
• Modul för export av valfria innehållstyper och fält till XML

• Verktyg för transformation av rå XML-data till XML-schema – MODS
• Finns kommersiella verktyg, ett par program använder visuell hantering av transformering

• Vårt val: Oxygen
(ger större möjligheter till egen anpassning och transformering)



XML? XSLT? MODS?

• XML = EXtensible Markup Language

• XSLT = EXtensible Stylesheet Language

• XPath = sökvägar i XML

• MODS = Metadata Object Description Schema

• Tutorials, ex:
• w3schools.com XML Tutorial

• W3schools.com Xpath Tutorial

• W3schools.com XSLT Tutorial

• MODS (Library of Congress)

• Outline of Elements and Attributes in MODS Version 3.6

http://www.w3schools.com/xml/
http://www.w3schools.com/xsl/xpath_intro.asp
http://www.w3schools.com/xsl/
http://www.loc.gov/standards/mods/
http://www.loc.gov/standards/mods/mods-outline-3-6.html


Exempel: Personarkiv



<node>

<titel>Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)</titel>

<arkivbildare>Ek, Sverker R</arkivbildare>

<arkivnummer>151</arkivnummer>

<sammanfattning>Sverker R Ek kom till Umeå universitet 1968 som universitetslektor i litteraturvetenskap. 

1985 utnämndes han till professor i litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet. Eks 

huvudsakliga forskningsområde har varit litteratur- och teaterhistoria och han har bl.a. publicerat arbeten 

kring Hjalmar Bergman, Alf Sjöberg och Peter Weiss.

Sverker R EK har även varit ledare för stora teaterhistoriska forskningsprojekt och publicerade 2012 tillsammans 

med sin fru Marianne Ek ett digitalt projekt kring Hjalmar Bergmans korrespondens 1900-1930.

</sammanfattning>

<nid>http://foark.umu.se/samlingar/arkiv/151</nid>

<skapandedatum>2015-06-18</skapandedatum>

<posttyp>person</posttyp>

<kategori>Akademiska forskare, Teater och film</kategori>

<arkivfortecknare>Göran Larsson</arkivfortecknare>

</node>

Rådata XML (från Drupal)



Transformering till MODS Exempel xml rådata

Transformering för att få kategorierna i separata fält



Transformerat till MODS

<kategori>Akademiska forskare, Teater och film</kategori>

XML-taggen i originalformat

Transformerat – kategorierna i separata fält



Och nu över till Primo…



File splitter

• Mapping tables > File splitters
• Splitter class: com.exlibris.primo.publish.platform.harvest.splitters.generic.DomXmlSplitter



File splitter

• Mapping tables > File splitters params
• IdentifierXpath

• RootXpath

• FullRecordXpath

<modsCollection>

<mods>

[post]

</mods>

<mods>

[post]

</mods>

</modsCollection>

Filesplittern separerar de olika 

posterna i xml-filen =



File Splitter - test

• Primo Utilites > Systems Tests & Monitor > Test File Splitters



File splitter - test

Bugg i systemet. Måste anges fler poster att 

testa än vad som är inlagt. 



Definiera Data Source

• Source Name

• Source Code

• Source System

• File Splitter

• Source Format



Definiera Data Source



Egna resurstyper och facetter - definiera

• Mapping table Static Facets > facet_rtype_values (Values: plural) 

• Mapping table Static Facets > facet_pfilter_values (Values: plural)



Egna resurstyper och facetter - synka



Egna resurstyper och facetter

• Mapping tables > Normalization > format_mean

• Source code: singular

• Target code: plural

• Mapping tables > Normalization > pre_filter

• Source code: singular

• Target code: plural



Egna resurstyper och facetter - klartext

• Code tables > Front End > Icon codes
• Code och Description: singular



Egna resurstyper och facetter - klartext

• Code tables > Front End > Facet Resource Type

• Code tables > Front End > Basic Media Type

• Code tables > Front End > Advanced Media Type
• Code och Description: plural



Normaliseringsregler

• Xpath för att definiera reglerna

Egendefinerad Display type



Delivery and scoping – fulltext  

• I NR för Delivery and scoping anges Online Resource. 

• I länkfälten anges sökvägen till resursen, samt Add to beginning of
string $$U



Delivery and scoping - fulltext



Delivery and scoping – ej fulltext

• Delivery Category: Remote Search Resource

• Mapping tables > Using 856 in Remote Search Records: 
Ange datakälla. Plocka rätt på pnx fält, tillägg _only



Delivery and scoping – ej fulltext



Delivery and scoping
exempel på användning av Using 856 links in Remote Search Records



Normalisering: Egendefinierade fält 

• Local Display Fields (lds)
(lediga fält framgår i views > Tiles lists > Full Detail Attributes)

Här: plockar in fält för Arkivbildare



Normalisering: Egendefinierade länkar 
(sökindex)

• Local Search Fields (lsr 30-39)

Här: länkar till arkivkategori



Normalisering: Egendefinierade länkar 
(sökindex)

• Local Display Fields (lds) 30-39



Egna resurstyper – anpassad ikon

• CSS
• Exempel - egen ikon för småtrycket i söktjänsten: 

.EXLResultMediaTYPEleaflet .multipleCoverImageContainer {

background-image: url("../../images/icon_leaflet.png");

}

TYPE plockas från Code Tables > Front End > Icon codes

Egen ikon laddas upp till:
/exlibris/primo/p4_1/ng/primo/home/system/tomcat/search/webapps/primo_library#libweb/images



Definiera Search Scope

• Ongoing Configuration Wizards > Pipe Configuration Wizard > 
Scope Value Configuration
• Scope Type: Other



Lägg Search Scope i vyn

• Lägg till Search Scope
a) Search Scope Name: hämtas från aktuell Data Source, fältet Source Code

b) Description: hämtas från aktuell Data Source, fältet Source Name



Aktivera Search Scope till valt/valda scopes



Aktivera ev. egendefinierade fält/länkfält

Fält för kategori – länkat till sökindex

Fält för arkivets Arkivbildare (namn, organisation etc.)



Skapa pipe



Indexera!

…och vänta på att ”slicarna ska risa”

”Therefore in the BO the deleted records 

will not see and the uploaded records will see 

however in FE we will no see any changes 

until the slice will rise.”

Salesforce



Facetter och resurstyper - facetter



Facetter och resurstyper - Resurstyp



Egendefinierade fält och länkar

Efter klick på länkfältet Akadamiska forskare



Andra datakällor?

• Gustaf Hallströms fotografisamling. 
Fotografier i en filemakerdatabas.



Rådata XML (från Filemaker)



Transformering av filemaker-xml också möjligt!

Plocka rätt på årtal och datum – om det finns. 

Annars: lägg till ”Årtal” och plocka in texten ”okänt”.



Transformering av filemaker-xml: 
datumformatering



Transformering av filemaker-xml: sökväg till 
fotografier och thumbnails

Sökväg till server

Fotots ID + .jpg



Transformerat till MODS



Exempel bildpost 



…och sedan?  

OAI-PMH
Open Archives Initiative

- Protocol for Metadata Harvesting


