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Tænkt opgave: Materialet under KMF opstilling 106 01 01 ønskes digitaliseret 

1) Materialet som det er katalogiseret i ALEPH: 

 

2) Til hver post i katalogen findes (eller hvis ikke oprettes) en post i databasen/tabellen ”aub”, som sikrer, at 

der til en post i katalogen findes en tilsvarende digital mappe, dvs. sys og felt_096a, felt_096b, felt_096c 

sammenkobles. (felt_a01a, felt_a01b, felt_a01c indeholder information om placering af materialet i følge den 

oprindelige registrant, der fulgte med arkivet, har nu kun ”historisk” relevans, men bør blive i posten). 
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3) Da der for KMF 106 01 01 ikke findes en post i aub, oprettes denne: 

 

4) sys 001276493 sammenkoblet med KMF 106 01 01: 
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5) I katalogposten indsættes et felt 856 u med URL til den digitale mappe: 

 

 

6) Ved klik på ”Elektronisk link” oplyses at ”Digital mappe endnu ikke oprettet”: 
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7) Nu skal digitalt dokument oprettes. Tilhørende tabel  ”document” i databasen har følgende felter: 

 

8) I webinterface har oprettelsen af et digitalt dokument følgende udsende. Bemærk: I feltet Titel udnyttes, at 

der er opgivet en dato på formen dd.mm.yyyy. Dag, Måned og År skal derfor ikke udfyldes: 
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9) Ved tryk på Indsæt kvitteres med følgende skærmbillede:

 

10) Det digitale dokument har automatisk fået identifikationen 20170611174638 (yyyymmddHHMMSS) , som 

kan bruges til nemt at genfinde det digitale dokument, hvis det senere skal tilrettes, som her: 
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11) Når der skal tilføjes indscannede sider til det digitale dokument, klikkes på link under ”Scan”, og 

scannedatabasen åbner med ”Page number” sat til 1 og ”Belongs to document” udfyldt. Første side af det 

fysiske dokument skal nu scannes, det har fået identifikation 20170611175728: 

 

12) Scannedatabasen har følgende underliggende tabel ”scan” (scandate indeholder identifikationen): 
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13) Ved indscanningerne er brugt en EPSON GT-15000 flatbed scanner med tilhørende software ”EPSON Scan”: 

 

“Image type” er sat til 24-bit Color og ”Resolution” til 1200 dpi – og der gemmes i TIFF-format. Dette giver store 

TIFF-filer;  men beslutningen herom blev taget, da indscanningerne startede i 2005 og er blevet bibeholdt. Ved 

hver scanning anbringes  siden på flatbed scanneren glasplade, et Preview køres og siden indrammes som vist. 
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14) Identifikationen på første side fra 11), 20170611175728, copy-pastes ind i ”File Name” - ”Prefix” feltet 

(dette er betegnelser specifikt for EPSON Scan): 

 

og der trykkes på “OK”. Scanningen af en side tager typisk et par minutter, bl.a. grundet den høje opløsning. 

Ved at vælge lavere opløsning, kan der her sikkert vindes tid. 
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15) Mens indscanningen af første side sker, klikkes på ”Indsæt” i scannedatabasen, hvorved posten med første 

side oprettes i scannedatabasen. Det er muligt inden at tilføje information i felterne ”Item” og ”Comment” om 

den enkelte side men der er ikke nødvendigt. Strukturen af det digitale dokument med tilhørende digitale sider 

oprettes automatisk. 

 

Side to i det indscannede dokument har fået identifikation 20170611180911 og er klar til at blive indsat. 
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16) Indscanningen af side to er nu klar i EPSON Scan, identifikationen 20170611180911 er indsat: 
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17) Tilsvarende: Indscanningen af side tre er i gang, mens scannedatabasen er “klar” med identifikation 

20170611181553 til indscanningen af side fire: 
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18) Indscanningen af side fire, den sidste for dette dokument, er i gang. Den tilsvarende identifikation 

20170611181852 på side fem i scannedatabasen skal ikke bruges. Der klikkes derfor ikke på ”Indsæt” men 

vinduet lukkes og der indsættes ikke en post i scannedatabasen svarende til side  fem. 

 

19) På harddisken ligger nu fire TIFF-filer, hver på 192.120 KB, i directory C:\Munk-scanninger: 
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20) I dokumentbasen er de fire indscannede sider linket til dokumentet. Men de indscannede sider er endnu 

ikke tilgængelige. Der er “broken icons” markering: 
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21) I dokumentbasen kan posten hørende til det digitale dokument ses i øverste linje, regdate 

20170611174638: 

 

22) I scannedatabasen er indsat fire poster, fire øverste linjer, der linker til dokumentidentifikationen med 

feltet docdate sat til 20170611174638: 
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23) De fire TIFF-dokumenter konverteres. Først oprettes fire TIFF-dokumenter med kun 256 farver: 

 

Her er anvendt IrfanView; men andre grafik-programmer kan naturligvis bruges. 
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24) De fire TIFF-filer (256 farver) placeres af IrfanView i et andet directory, C:\Munk-scanninger\Konverteret: 

 

Setup med andre navne på de nævnte directories kan selvfølgelig vælges. De er her valgt for at gøre det nemt 

at skelne imellem forskellige versioner af filerne. 

 

 

 

 

mailto:datjalb@mail.tele.dk


Dokumentation 

Oprettelse af digi.dok. i Kaj Munk Forskningscentrets databaser 

 

 
17 

13. juni 2017 

Jørgen Albretsen  • Datjalb Consulting • datjalb@mail.tele.dk  

25) Dernæst konverteres de fire oprindelige TIFF-filer til fire JPG/JPEG-filer med samme opløsning men scaleret 

til en bredde på 1024 pixels, så de passer på standard skærmopløsning: 

 

De før genererede fire TIFF-filer er til print, de fire JPEG-filer er til visning på skærm. 
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26) De fire JPEG-filer placeres af IrfanView i samme directory som før, C:\Munk-scanninger\Konverteret: 
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27) Directory C:\Munk-scanninger\Konverteret med de i alt otte grafikfiler: 

 

 

28) De fire TIFF-filer gemmes til backup: 

 

Da denne rapport blev skrevet, indeholdt dette TIFF backup directory 5084 TIFF-filer, som fyldte ca. 358 GB. 

Det skal bemærkes, at der ikke ved alle indscanninger er gemt backup som TIFF-filer. Der fandtes, da denne 

rapport blev skrevet, således 6586 JPEG-filer, som fyldte lidt over 4GB. Ikke alle JPEG filer stammer fra den 

netop beskrevne procedure for indscanning, nogle kommer fra eksterne kilder og nogle er fotos. Altså i 

skrivende stund i alt 1502 JPEG flere end TIFF. 
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29) De fire JPEG-filer uploades via SSH med FileZilla ind i CMS Made Simple’s dokumenttræ: 

 

CMS Made Simple har udmærkede værktøjer til at styre genereringen af thumbnails og administrere 

filtilladelser. Derfor bruges dette CMS – bl.a. – og så er det ”Simple”. Her uploades til et dertil oprettet 

directory import_jpg. 
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30) Generering af thumbnails (kan også gøres direkte fra PHP (imagerotate,  imagecopyresampled, imagejpeg 

osv.) men denne procedure med at bruge CMS Made Simple er ved Munk-systemet blevet ”tradition”): 

 

 

Thumbnails genereret. 
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31) I directory import_jpg er nu de fire JPEG og fire tilsvarende thumbnails: 
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32) De fire+fire filer flyttes over i directory jpg, som indeholder de tilgængelige JPEGs med deres thumbnails: 
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33) I dokumentbasen er de fire JPEG – de fire indscannede sider – nu ”på plads”: 
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34) På www.kajmunk.hum.aau.dk under Digi.dok. er det netop indscannede digitale dokument nu umiddelbart 

synligt (her markeret). PHP scripts indsat i såkaldte user defined tags i CMS Made Simple benyttes med kald til 

SQL-databaserne for at styre denne præsentation: 
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35) Naturligvis kan det digitale dokument også findes ved at bruge søgefaciliteterne under Digi.dok. Her 

søgning på måned ”november” og år ”1928”: 
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36) Her søgning i fritekst med 76 hit på “lise”, og det netop indscannede digitale dokument findes. Med 

fritekstsøgning menes her søgning i dokumentets metadata, ikke søgning i en eventuel indskrevet 

transskriberet tekst – men det kan selvfølgelig laves: 
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37) Det er muligt at skjule det digitale dokument (og digitale sider), så det ikke er synligt på web for den 

almindelige bruger, såvel i den digitale mappe som i Digi.dok.: ”Vis på web” i dokumentbasen (”Show on web” i  

scannedatabasen) sættes til ”false” for den pågældende post (de pågældende poster): 

 

38) Det digitale dokument er nu ikke synligt: 
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39) Det digitale dokument er heller ikke synligt ved fritekstsøgning, nu 75 hits mod før 76: 

 

40) Indscanning tilendebragt (”Vis på web” igen sat til ”true”): Den digitale mappe indeholder det digitale 

dokument: 

 

Bemærk: En digital mappe kan indeholde flere digitale dokumenter. Se f.eks. 

http://www.kajmunk.hum.aau.dk/show.php?aub=001270788, hvor tre digitale dokumenter ligger i en digital 

mappe. Ved oprettelsen af de tre digitale dokumenter vælges samme opstilling. Den digitale mappe afspejler 

således strukturen i katalogen. 
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