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Procedimentos para correcção automática de registos 
 

 
 
A correcção automática de registos pode ser feita de duas formas:  
 

� Ficheiro de autoridade – permite alterar apenas as entradas de índice ligadas ao ficheiros 
de autoridades (autores e assuntos) 

� Serviço de alterações globais - permite alterar qualquer conteúdo de um lote de registos. 
Estes procedimentos devem ser reservados a um conjunto de pessoas devidamente 
seleccionado e credenciado. 

 
 
 

Ficheiro de autoridade 
 
As entradas de cabeçalhos nos índices de pesquisa estão ligadas aos registos de autoridade. 
Qualquer alteração no registo de autoridade, como por exemplo, a criação de campos 4xx, cria novas 
entradas remissivas no índice da base bibliográfica. A criação do campo COR, permite alterar 
automaticamente todas as entradas no índice da base bibliográfica. Este processo, altera ao campo 
respectivo do registo bibliográfico. 
 
O ficheiro de autoridade actual, foi criado a partir das entradas do bloco 6xx e 7xx da base 
bibliográfica. Deste modo, existem inúmeros cabeçalhos que devem ser corrigidos e uniformizados. 
 
 
As vantagens deste processo, consiste: 
 

1) O processo é seguro e controlado automaticamente pelo sistema, sem correr o risco de 
alterar conteúdos noutros campos  

2) Corrige e uniformiza as entradas do ficheiro de autoridade 
3) Corrige automaticamente e uniformiza do conteúdo dos campos dos registos bibliográfico e 

como consequência as entradas no índice da base bibliográfica, sem que seja necessário 
uma alteração manual dos registos 

 
 

Procedimentos a executar 
 
 
Por exemplo, supondo que no índice de assuntos da base bibliográfica ocorrem os seguintes 
termos: 
 

� Ligas metálicas (18 ocorrências) 
� Ligas metalicas (13 ocorrências) 
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Se estas entradas também existirem na base de autoridade deve proceder-se da seguinte forma: 
 

a) Editar o registo correspondente ao termo correcto (Ligas metálicas) 
b) Criar a etiqueta COR com o conteúdo a corrigir (Ligas metalicas) 
c) Eliminar o registo relativo ao termo incorrecto (Ligas metalicas) 
 

Após ao processamento destes registos (que poderá não ser imediato), passará a existir apenas 
um único termo (Ligas metálicas) com 31 entradas . 
 
 

 
Alterações glogais 
 
O âmbito de aplicação deste procedimentos é mais abrangente do que o anterior, e permite alterar 
qualquer campo e/ou subcampo de um lote de registos. Pela sua forma de actuar sobre os 
conteúdos, trata-se de um processo extremamente perigoso, podendo eliminar irreversivelmente 
campos/subcampos, etc. 
 
 

Procedimentos a executar 
 
 
Antes de alterar qualquer conteúdo, deve analisar-se a situação relativamente aos seguintes pontos: 
 
1. Quais os registos a alterar 
 

Em primeiro ligar deve fazer-se uma pesquisa no OPAC GUI do termo  a corrigir. No exemplo 
anterior percorreu-se o índice de assuntos para verificar as várias formas do termo e  a 
quantidade de registos que representava. Para este tipo de alteração deve fazer-se o mesmo. 
Fazer uma pesquisa para avaliar a dimensão do problema e identificar os registos 
correspondentes. Neste exemplo, foi pesquisada palavra metálica# (com truncatura à direita) 
para encontrar metalicas 
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2. Guardar o resultado 
 
Internamente, o sistema necessita de ter a informação acerca dos registos a alterar. Após a 
pesquisa é necessário criar um ficheiro no servidor com o resultado. 
 
Seleccione do menu “Ficheiro”, a opção “Guardar no servidor...” e dê um nome (minúsculas até 
6 caracteres).  
 
Por exemplo, pesqu1, pesq2, abc, etc. 
 

 

 

 
 
 
3. Analisar o termo a substituir 
 
O termo pesquisado pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, em maiúsculas, com ou 
sem acentos, etc. Deste modo, poderá ser necessário executar o processo de substituição várias 
vezes sobre o mesmo conjunto de registos, tendo em consideração as variantes do mesmo. 
 
Esta análise deve ser feita através do formato etiquetas (OPAC GUI, ou WEB) 
 
Além da forma como termo ocorre pode ser necessário identificar o campo de origem. A alteração 
pode restringir-se apenas a um determinado campo. 
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4. Alteração global 
 
 
Para executar este procedimento é necessário ser um utilizador com permissões para aceder aos 
serviços do ALEPH (http://194.117.17.200:4505/S) 
 
Depois de se identificar e seleccionar a base bibliográfica ULB01, deve seleccionar do menu 
“Actualização de Registos bibliográficos”, a opção “Alterações globais (manage-21)”.  
 
 
ATENÇÃO - O preenchimento do formulário que se segue deve ser feito com a máxima atenção 
e o utilizador deve conhecer dos riscos que a utilização de uma opção deste tipo implica. 
 
 

 
 
 



NNoottaa  TTééccnniiccaa  IINNFFOO//11    ––    Procedimentos para correcção automática de registos 
 

Página 5 

 

5. Campos a preencher 
 
 

Parâmetro Descrição 
Input file Nome do ficheiro de salvaguarda, indicado no OPAC GUI (opção 

“Guardar no servidor”) 

Output file   Ficheiro com os resultados do processamento. Este ficheiro deve ser 
analisado para verificar se o processo foi bem executado. 

Update database 
 Yes No  
 

Se a opção for YES, as correcções são feitas nos registos, caso 
contrário é feita apenas uma simulação. Aconselha-se a fazer a 
simulação e avaliar os resultados antes da fase final. 

Line in record Tag Etiqueta do campo onde deve ser feita a correcção. Por exemplo 606, 
altera apenas no campo 606. Se for necessário alterar em todos os 
campo do bloco 6XX, deve indicar-se 6##. Para fazer a alteração em 
todos os campos dos registo deve indicar-se ### 

  1st Ind    2nd Ind Para restringir a alteração apenas a campos com determinados 
indicadores (1ª e 2ª posição) Para assumir qualquer indicador, deve 
indicar-se # e # respectivamente. 

Replace this text  
 

Indicar o texto a encontrar. 
Por exemplo se digitar  “metalica” , considera a palavra em qualquer 
posição, como por exemplo “metalicaxxx”, “xxxxxmetalicaxxx”, etc 
Para assumir apenas como palavra isolada, deve acrescentar-se um 
espaço antes e depois - “  metalica  ” 
Para substituir um subcampo: $$ametalica – o $$a representa o 
subcampo a 

     with this text   Texto a substitui. Novo texto a substituir o indicado anteriormente. 
Por exemplo, “metálica”. Se anteriormente foi dado em espaço para 
garantir que se tratava de uma palavra isolada, neste campo deve dar-
se o mesmo espaço, caso contrário será eliminado - “  metálica  ” 
Se este campo for deixado em brando, o texto indicado no campo 
anterior será irreversivelmente apagado 
 

 
Envia o processo para o servidor 

 
 
A mensagem seguinte indica que o processo de alteração global foi enviado para o servidor .  
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A partir desta fase, o acompanhamento do processo de correcção deve ser feito através do 
módulo “Gestão de tarefas” 
 
 

 
 
 
No final aconselha-se a verificar as alterações, e se necessário repetir o processo, alterando os 
parâmetros ou restringindo a outro campo, etc. 
 


