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Kısa Tarihçe
 2002 FBE Tez veri tabanı

 2007-2013 Online Tez Veri Tabanı

 2013-2015 Yök Tez Veri Tabanı

 2015 - İTÜ Polen
İTÜ Kütüphanee

~12.000 Kayıt ~9.000 Kayıt
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Sistemin Kurulumu
Kullanılan Uygulamalar

• JDK kurulumu: * JDK kurulumu yaptıktan sonra JAVA_HOME 
değişkeninin sisteme eklenmesi gerekmektedir. Aşağıda 
maven kurulumu sırasında bu işlemi de yapınız.
• Apache Maven (maven)
https://maven.apache.org/
• Cygwin bilgisayarda linux ortamı yaratmak için kurulur.
http://cygwin.com/install.html
• SAFBuilder: "Simple Archive Format" dosyası oluşturmak 
için kurulur. SAFBuilder, kurulum gerektirmez herhangi bir 
dizine açılması yeterlidir. Fakat çalışması için JDK ve Maven'e 
ihtiyaç duyar.
https://github.com/peterdietz/SAFBuilder
•OpenRefine (eski googlerefine)
http://openrefine.org/

Yardımcı Programlar

    PdfSam: Pdf düzenleme (kesme, yapıştırma, bölme, vb.)
    http://www.pdfsam.org/



Access ==> LibreOffice (Excell)
enstitu_t     ==> dc.publisher[tr_TR]
enstitu_i     ==> dc.publisher[en_US]
program_t     ==> dc.contributor.department[tr_TR] 
program_i     ==> dc.contributor.department[en_US] 
tezdanisman   ==> dc.contributor.advisor
tezturu_t     ==> dc.description.degree[tr_TR]
tezturu_i     ==> dc.description.degree[en_US]
yil_t         ==> dc.date
tezciadi      ==> dc.contributor.author
baslik_t      ==> dc.title[tr_TR]
baslik_i      ==> dc.title.alternative[en_US]
abstract_t    ==> dc.description.abstract[tr_TR]
abstract_i    ==> dc.description.abstract[en_US]
AnahKel       ==> dc.subject[tr_TR]
Keyword       ==> dc.subject[en_US]
today         ==> dc.date.accessioned
onaytarihi    ==> dc.date.issued
yokref_id     ==> dc.contributor.authorID
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.type[en_US] 
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.type[tr_TR] 
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.description[tr_TR] 
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.description[en_US]  
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.rights[tr_TR]
[YENİ SÜTUN]  ==> dc.rights[en_US]



Eklenen Sabit Alanlar

dc.description[tr_TR] = Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, [DATE]
dc.description[en_US] = Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical 
University, Institute of Science and Technology, [DATE]

dc.type[en_US] = Thesis
dc.type[tr_TR] = Tez

dc.rights[tr_TR] = İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, 
bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak 
yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya 
dağıtılması yasaklanmıştır.
dc.rights[en_US] = İTÜ theses are protected by copyright. They may 
be viewed from this source for any purpose, but reproduction or 
distribution in any format is prohibited without written permission.

dc.contributor.authorID = yokref_id



OpenRefine

Essential: These are the features you'd use 80% of the time when 
you use Refine. They help you clean up your data, extend it, and 
export it out for other tools to consume.

    Importing
    Filtering / faceting
    Editing:
        Editing cells, editing cells by Clustering
        Editing columns, creating columns by Extending data
        Editing rows
        Understanding expressions
        Understanding regular expressions
    Exporting
    History (undo/redo)

http://openrefine.org/



OpenRefine Veri Düzenleme



OpenRefine Veri Düzenleme



OpenRefine Veri Düzenleme



OpenRefine Veri Düzenleme



OpenRefine Veri Düzenleme



OpenRefine Veri Düzenleme
• Büyük Yazılan Başlıkları 
   OK > Edit Cell > Common Transforms > To titlecase

• dc.title.alternative[en_US] 
    OK > Edit Cell > Transform
    value.replace('ı','i')

•  Başlık, Konu başlıklarında ve Özetlerde (Türkçe ve İngilizce) 
    OK > Edit Cell > Common Transforms > Collapse consecutive whitespace
    dc.title.alternative[en_US]: value.replace(/\s+/,' ')

•  dc.subject[tr_TR] ve dc.subject[en_US] 
    OK > Edit Cell > Transform... 
    Language: Google Refine Expression Language (GREL)
    value.replace(', ','||').replace(',','||')



Veri Kontrol
Google Refine'de düzenlemebittikten sonra dosyanın excel 
formatında dışarı aktarılması gerekir. Bu işlem için

 "Export > Excel" seçilir.

Exel dosyasında son kontroller yapılır:
•    Danışman adı eş danışman adıyla verilebilir.Bu alana sadece 
danışman adını giriyoruz. Kütüphane kataloğundan kontrol 
edilerek düzeltilebilir.

•    Yazar(Danışman ve Yazar) adlarının önünde fazla boşluklar 
olabilir,silinmesi gerekiyor.

•    Özetlerde (Türkçe ve İngilizce) özel karakterler bozuk olabilir, 
düzeltilecek.



LibreOffice CSV Dışarı Aktar

Kayıt türü ==> Metin CSV (.csv)(*.csv)

Karakter kümesi: Unicode (UTF-8)
Alan sınırlayıcı: ,
Metin sınırlayıcı: "

Hücre içeriğini görüldüğü gibi kaydet: SEÇİLİ
Bütün metin hücrelerini alıntıla: SEÇİLİ



Simple Archive Format Packager

 Giriş

1. CSV file

2. pdf, jpg, txt documanlar

3. lisans dökümanı

 Çıkış

1. XML Biçimlendirilmiş veriler

2. Dizin

3. Zip dosya

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Simple+Archive+Format+Pac
kager

https://github.com/peterdietz/SAFBuilder



Verilerin SimpleArchiveFile Arşiv 
Formatına Çevrilmesi

zeki@kitaplik3:~/bin/SAFBuilder$ ./safbuilder.sh -c 
derleme/Mekatronik_YuksekLisans.csv 

Recompiling SAFBuilder, just a moment...
Detected input CSV as:UTF-8
Opened CSV File:derleme/Mekatronik_YuksekLisans.csv
Output directory is: 
/home/zeki/bin/SAFBuilder/derleme/SimpleArchiveFormat
File: Mekatronik_YuksekLisans.csv has been used 0 times.

zeki@kitaplik3:~/bin/SAFBuilder$ ls
Mekatronik_YuksekLisans.zip



dublin_core.xml



15000001.pdf bundle:ORIGINAL
license.txt bundle:LICENSE

contents

DAGITIM LISANSI
Bu lisansi imzalayip gondererek, gonderinizi 
dunya capinda basili halde, elektronik ortamda ve 
herhangi baska bir kanalla yeniden olusturmak, 
cevirisini yapmak (asagida tanimlandigi uzere) 
ve/veya dagitmak icin 
Istanbul Teknik Universitesi’nin (ITU) ozel 
olmayan haklarini kabul etmis olursunuz.....

license.txt



dSpace İçeri Aktar (import)
sudo /dspace/bin/dspace import -a
    -e polen@itu.edu.tr
    -c 11527/110
    -s /home/dspace/SAFBuilder/import/SimpleArchiveFormat/
    -m /home/dspace/SAFBuilder/imported/11527-110-ek1.map

From: library@itu
To: bim@itu

Ek olarak yüklenecek.
İyi çalışmalar.
https://polen.itu.edu.tr/handle/
11527/110
http://web.itu.edu.tr/zesolta/d
space/Metalurji_ve_Malzeme_
Muhendisligi_DR.zip

From: bim@itu
To: library@itu

> Merhaba,
>
> Ekledim.
>
> İyi çalışmalar.



Sonuçlar ve Yapılacaklar
SONUÇLAR

 Çok miktarda veri kısa zamanda sisteme girilmiştir.

 FBE verilerinin girişi bitmek üzeredir.

 Di ğ er enstit ü lerle benzer ç al ı ş malar planlanmakta ve bu 
do ğ rultuda Sosyal Bilimer Enstit ü s ü  verileri k ü t üphaneye 
ulaşmıştır.

YAPILACAKLAR

 Enstitülerden otomatik veri çekmek için servis yazılımları üzerine 
çalışılacak.

 SWORD protokolü ile bağlantı çalışmaları yapılacak

 Petek sisteminde bulunan kayıtlar dspace'e aktarılacak.



Teşekkürler...

Zeki Çelikbaş @ İTÜ

celikbas@itu.edu.tr


