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 הקדמה
הוא מאפשר . לקהל הרחב מחוץ לארגון ,להצגת המידע המקוטלג במערכתנט משמש מודול האינטר

 IDEA@ALM ב חיפושיםה. דרך האינטרנט ואף קיטלוג ועדכון פריטים ,חיפושים מתקדמים בקטלוג
של  נתוניםהלעבודה עם מסדי  הותאםאשר  dtSearch מתקדםהחיפוש העל ידי מנוע  יםמבוצע

IDEA@ALM. 
 

על ניתן גם לבצע  חיפושים . מתקדםחיפוש ו בסיסיחיפוש , מהירחיפוש  הן ותסטנדרטישיטות החיפוש ה
 .קודמות שנשמרו חיפוש שאילתות הפעלתידי 

 

מערכת האחד או יותר בכל ערך כדי לחפש  אחת במחרוזת חיפוש שימוש מהירחיפוש 
 תנאים בוליאנים, חלקי מיליםב ניתן להשתמש. םללא סינון או בחירת מאגרי

  .לשוניותופונקציות ( ופרטוריםא)

אחד או יותר במספר שדות ערך כדי לחפש  אחת מחרוזת חיפוששימוש ב בסיסיחיפוש 
תנאים בוליאנים , חלקי מיליםניתן להשתמש ב. שנבחרו םמאגריב
 .ותופונקציות לשוני (אופרטורים)

ותר במספר אחד או י ערךמחרוזת חיפוש אחת או יותר כדי לחפש בשימוש  מתקדםחיפוש 
ופונקציות תנאים בוליאנים , חלקי מיליםלבנוסף . שנבחרו םמאגריבשדות 

ולקבוע את  בין השדותבוליאניים  תנאיםלהשתמש בניתן , כל שדהב לשוניות
 תוצאות החיפוש התמיינותסדר 

בשדות חיפוש 
 ראשיים

על המופעל  (אינו משתמש במנוע החיפוש)לא טקסטואלי  SQLזהו החיפוש 
 . מקטלגים באינטרנטלהוא משמש בעיקר . של הפריט הראשיים השדות

 ימנהל ברמת נשמרות  כלליות שאילתות. שאילתות לשימוש חוזר שמירת שאילתות שמורות
 אישיות נשמרות שאילתות. על ידי כל המשתמשים וניתנות להפעלההמערכת 

. רק על ידי משתמש מסוים להפעלה ותנניתו המזוהה ברמת המשתמש
 שיטות החיפושבכל זמינה ת שאילתות שמיר

 
 

 הבאות ההוראות. האינטרנט מודולב המשתמש ממשק מספק סקירה של של פרק זההחלק הראשון 
 .משתמשיםהרשאות של  רמותב ,ויציאה ממנה מערכתעוסקות בכניסה מזוהה ל

 
במרכיבי העוסק סעיף ב. חיפוש עבור כל שיטת חיפושמסביר כיצד להגדיר שאילתות  חיפושסוגי הסעיף 

 מיון ,לשוניותפונקציות , תנאי חיפוש בוליאנייםאת השימוש בכולל ה ניתן למצוא פירוט שאילתת החיפוש
 הסעיף הבא. השוואה של פונקציות החיפושבמסתיים זה סעיף . נוספותויכולות חיפוש  תוצאות החיפוש

הצגת תמונות )תצוגת רשומות ותצוגת אלבום : תוצאות החיפוששל  השונים תצוגהבסוגי העוסק 
תצוגת פריט מתוך רשימת התוצאות , הדפסת תוצאת החיפוש ושלחיתה במייל (המקושרות לפריטים

 .י מנהלי המערכת"בהתאם להרשאות הכניסה שהוגדרו למשתמש המזוהה ע – ועדכון פריטים מהרשימה
 

כולל המועד הצפוי להחזרתם  ההשאלות שלו לעקוב אחר שתמשמה יכול כיצד מסביר החשבון שליסעיף 
, לצפות ברשימת ההזמנות שלו, בהתאם להגדרות מנהלי המערכת –ולהאריך את משך ההשאלה  –

לניהול הנחיות  סעיף זה כולל .(י מנהלי המערכת"במידה והוגדר כך ע)סיסמת הכניסה שלו את  לשנות
 .יטיםוביצוע הזמנת פר האישי של המשתמש סלה
 

 .שנשמרו להפעיל שאילתות וכיצד שאילתות כיצד לשמור מסביר חיפוש שמורותשאילתות סעיף 
מחיקה , קטלוג פריטים חדשים וכן עריכהכולל , באינטרנט במודול קטלוגל הנחיות כולל חלק האחרוןה

 .והדפסת פריטים קיימים
 
 



  מודול האינטרנט                                                                                                

 מדריך למשתמש                                   82 מתוך 4 עמודאידאה מערכות מידע                              

  במודול האינטרנט משתמשהממשק . א
המחולק  מסך ראשי, עליון חיפושים סרגל, באנר עליוןמ מורכב טרנטבמודול האינ משתמשהממשק 

התפריט הימני הכולל , החלק המרכזי המשמש להגדרת החיפושים והצגת תוצאותיהם: לשלושה חלקים
והצד השמאלי המציג מידע , פרטי חשבון של המשתמש ופעולות וקישורים נוספים, שאילתות שמורות

 .הרחבת הגדרות החיפוש/בנוסף יש חלון להגבלת .גלישה חדשה הקשור בתוצאות החיפוש ומאפשר
 

 
על . למערכת לכניסה מזוההמשמש קובע את שפת הממשק ו, מציג את שם המערכת – הבאנר העליון

שם המשתמש . סיסמהאו /ומשתמש  מספרולהקליד ' כניסה'מנת לבצע כניסה מזוהה יש להקיש על 
< מרכז תמיכה < ניתן למצוא באתר אידאה  וב הבאנר העליוןפרטים לעיצ]. המזוהה יופיע על הבאנר

 [http://www.idea-alm.com] מסמכי תמיכה
 

 
 

 .ולהצגת עזרה למשתמש לקישורים חיצוניים ,משמש לבחירת סוג החיפוש הרצוי – הסרגל העליון

 עליוןתפריט ' להגדרות הסרגל ר
 

 
 

בחירת פרופיל  ,חיפושה להגדרתהחלק העיקרי אשר משמש : מחולק לשלושה חלקים  - המסך הראשי

  .פעולות ולביצוע החיפוש תוצאות להצגת וכן, אפשרויות החיפוש והגבלות החיפוש, החיפוש

 
 פרופיל החיפוש

הגדרת פרופיל ' ר הגדרהל .פונקציות ומאגרים משתתפים בחיפוש, קובע אילו שדות פרופיל החיפוש
 .החיפוש

  חיפושהשדות 

ויכולים להיות שונים עבור כל סוג , המוצגים בכל סוג חיפוש מוגדרים במערכת החלונאיתשדות החיפוש 
   .הגדרת שדות החיפוש' להגדרת השדות ר. חיפוש וכל מאגר

  
פעיל בחיפוש הבסיסי ובחיפוש חלון זה . הרחבת הגדרות החיפוש/ן להגבלתיע חלובצד שמאל מופ

להגדיר את שפת , בהתאם להרשאות המשתמש – בחלון זה ניתן לבחור מאגרים לחיפוש. המתקדם

 .לקבוע את תנאי החיפוש בין השדות המשתתפים בחיפושכן את התמיינות תוצאות החיפוש ו, התכנים
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 צדדיהתפריט ה

הצגת קטלוגים אחרונים , כלליות כולל שאילתותהוא . מציג קישורים פנימיים וחיצוניים ימיןצד תפריט 

 . י מנהל המערכת"רלוונטיים שנבחרו עוקישורים לאתרים 
ולבצע פעולות נוספות בהתאם להרשאות בסל המשתמש  ,פרטי המשתמשבתפריט הצדדי ניתן לצפות ב

  .שהוגדרו עבורו במערכת
 . הסתרת תפריט צד מימין לסוגי החיפוש/י תיוג תיבת הצגת"תן להציג או להסתיר את תפריט הצד עני

 הגדרת תפריטים לאינטרנט' להגדרת התפריט הצדדי ר

 
 

 
 שאילתות שמורות

 למשתמשי האינטרנטלוונטיות העשויות להיות ר, שאילתות חיפוש שונות Webממשק  ה ניתן לשמור ב
 השאילתות הכלליות .בעקר כאשר תנאי השאילתה מורכבים הפעלתן מהירה ופשוטה ויעילה .ככלל

לשימוש חוזר שלו  שאילתות פרטיותמשתמש מזוהה יכול לשמור לעצמו . חשופות לכל המשתמשים
וכן , המזוהה של המשתמש החיפושים האחרונים 21של כמו כן נשמרות בממשק שאילתות . בלבד

 .שבוצעו במערכת קיטלוגים אחרונים

 

 שאילתות כלליות

 .י משתמש מורשה לשימוש כלל המשתמשים"עהשאילתות הכלליות הן שאילתות שנשמרו 
 יוצר שאילתות כלליותכלשם כך יש לוודא שהרשאתו מוגדרת  

' שאילתותשמירת 'בהקשה על כפתור , במסך החיפוש, Webשמירת השאילתה מתבצעת בממשק  ה 
 .בתחתית המסך

 [.public]כללית: לבחור תאריך תפוגה ולבחור את סיווג, תיפתח תיבה בה יש לקבוע את שם השאילתה

 ב להשתמש ניתן URL חיצוניים מאתרים אליה לקישור השאילתה של. 

  שאילתות פרטיות

שתמש בהן שוב ורק הוא יוכל לראותן בהמשך ולה, י המשתמש המזוהה"השאילתות הפרטיות נשמרות ע

 לבחור ניתן השמירה בזמן. מתאימה בהרשאה כניסה לאחר מתבצעת השאילתות שמירת .או למחוק אותן

 . בהתאם לסוג ההרשאה פרטית או כללית תהיה השאילתה האם

 .המשתמש המזוהה יכול להפעיל גם את השאילתות הכלליות וגם את הפרטיות* 
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 אילתות הכלליותהמשתמש האנונימי יכול להפעיל רק את הש* 
במידה ורוצים לעדכן שאילתה יש למחוק את הקודמת וליצור . לערוך שאילתה שמורה/לא ניתן לעדכן* 

 חדשה

 קיטלוגים אחרונים

זוהי שאילתה מובנית . שאילתת הקיטלוגים האחרונים מציגה את הפריטים האחרונים שקוטלגו במערכת
 .בהמשך קיטלוגים אחרונים – הגדרת שאילתות שמורות' להגדרה ר. Webממשק  ה ב
 

 עדכונים אחרונים
( ימים)פעולה זו בתפריט הצדדי מציגה את הקטלוגים או עדכוני פריטים האחרונים בתקופת זמן 

 .עדכונים אחרונים' להגדת מספר הימים ר. שהוגדרה במערכת
 

 ביקורות
 .מי שאיננו מזוהה במערכת לא יכול לכתוב ביקורת. ביקורות הוא מודול למשתמשים מזוהים בלבד

, של התוכנה יכול להוסיף ביקורת לפריט שקיים במערכת Webמשתמש מזוהה שגולש בממשק  ה 
 . של הפריט ככזה שמאפשר כתיבת ביקורות סוג החומרבתנאי שמנהל המערכת הגדיר את 

  .רק לאחר שמנהל מערכת אישר את הביקורת Webעל הפריט תוצג בממשק  ה הביקורת 
  .בהקשה על כפתור ביקורות ניתן לצפות בביקורות קיימות וכן להוסיף ביקורת חדשה

 .ביקורות' הסבר מפורט רל
 

 צד שמאלתפריט 

רק  פעיל  -תוצאות החיפוש שהתקבלו שור להק יופיע מידע רלוונטי נוסףבתפריט הצדדי בצד שמאל 
 תותוצאלפריטים שברשימת  הקשורים הנושאים כל הוא כולל את. כאשר תוצאות החיפוש מוצגות

 .תיבת החיפושבהכוללים את הערך שהוכנס  נושאים נוספים ורשימתהחיפוש 

 מציגהשימה זו ר. לצד רשימת התוצאות מצד שמאל תופיע רשימת נושאים נוספים -  נושאים נוספים

 הפעמים מספר מופיע זו ברשימה מהערכים אחד כל ליד .בהם מופיע לחיפוש שהערך הנושאים כל את
 .זה נושא על חדש חיפוש תפעיל ברשימה הערכים אחד על לחיצה . במערכת מופיע זה שנושא

 .יפושהח בתוצאת הפריטים לכל המקושרים הנושאים כל את מציגה הרשימה  -: התוצאות עוסקות ב

 אחד על לחיצה .במערכת מופיע שהנושא הפעמים מספר מופיע זו ברשימה מהערכים אחד כל ליד
 .א זהשעל נו חדש חיפושתפעיל  ברשימה הערכים

 
 כניסה מזוהה

 כניסה מזוהה מאפשרת למשתמש לבצע מספר פעולות בנוסף לחיפושים בהתאם להרשאות המשתמש

 . י מנהל המערכת"כפי שנקבעו ע

 או/ומשתמש  מספרבה יש להכניס  בבאנר העליון בצד שמאל  תיפתח תיבת דו שיח 'כניסה'על הקשה 

 ותיבת ה, שם המשתמש המזוהה יופיע על הבאנר העליון מצד שמאל. כניסהסיסמה ולהקיש על כפתור 

 . 'יציאה' תתחלף ל 'כניסה'

 :גדרות הרשאת המשתמשבהתאם לה –כעת יופיעו פעולות נוספות אותן ניתן לבצע בכניסה מזוהה 
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 וצפייה בפריטים שאינם מורשים לצפייה למשתמש , אם הוגדרו כאלה חיפוש במאגרים נוספים

 שאינו מזדהה

 לשימוש  שאילתות אישיות ושמירת, י המשתמש המזוהה"שבוצעו עחיפושים אחרונים ב הצפיי

 . חוזר

 ת השאלות בפועלרשימ, של המשתמש המזוהה הכולל פרטים אישיים בפרטי החשבון צפייה ,

 .היסטוריית השאלות ורשימת הזמנות

 ביצוע הארכת השאלה אפשרי רק אם הוגדר )של פריטים ברשימת ההשאלות  הארכת השאלה

לצד ' הארכה'יש להקיש על כפתור  (. י מנהל המערכת בהרשאת הכניסה של המשתמש"כך ע

ההחזרה הצפוי ישתנה תאריך . הפעולהאו כשלון תתקבל הודעה על ביצוע . הפריט המבוקש

לא תבוצע הפעולה  –במידה ויש ממתינים לפריט  .ההשאלה של הפריט סלסטאטובהתאם 

 .ותופיע הודעה על כך על המסך תחת סרגל החיפושים

 ניתן לשנות סיסמת כניסה למערכת במידה שהוגדר כך בהרשאת הכניסה של  - שינוי סיסמה

 .'אשר'מלא את הפרטים ולהקיש על כפתור ל, 'שינוי סיסמה'יש להקיש על דפית . המשתמש

 יש להקיש על סמל הסל  . לאיסוף פריטים נבחרים מרשימות תוצאות חיפוש שימוש בסל

בצד שמאל  -או לאחר פתיחת הפריט עצמו לתצוגה מלאה , לצד הפריט ברשימת התוצאות

 לצד פריטים שנאספו לסל יופיע הסמל . למעלה

 האישי בתפריט הצד תציג את רשימת הפריטים שנאספו אליו הקשה על הסל   - הזמנת פריטים

י תיוג הפריטים להזמנה והקשה על "פריטים מהסל ע/ניתן לבצע הזמנת פריט. י המשתמש"ע

י הקשה על "ע, לאחר פתיחתוהפריט ישירות מתוך כרטיס  להזמיןגם ניתן . 'הזמן'כפתור 

 מבלי לעבור דרך הסל, בתפריט הצדדי 'הזמנה'

והמזמין ייכנס לרשימת ', בקשות/הזמנות'בדפית , הוזמנו יוצגו בכרטיס האישיפריטים ש

 .הממתינים לפריט

 מיילאישליחת פריטים ב 

י סימון "ע, אימיילפרטי פריט או פריטים נבחרים מתוך הסל לכתובת  באימייללשלוח ניתן 

 .'יטים באימיילשליחת פר'הפריטים והקשה על כפתור 

בחירת , ל של הנמען"כתובת הדוא: תיפתח תיבת דו שיח שבה יש למלא את הפרטים הנדרשים

ולהקיש על כפתור . כותרת הרשימה ושפת הממשק והתכנים, נושא ההודעה, הפורמט למשלוח

 .'שלח'

 סוגי החיפוש
 .בסיסי וחיפוש מתקדם חיפוש ,[גלובאלי] חיפוש מהיר :םקיימים במערכת שלושה סוגי חיפוש עיקריי

 .העליון ניתן לבחור את סוג החיפוש הרצויהחיפושים בסרגל 

 מהירחיפוש 
ללא סינון או בחירת  ,המערכתשדות על כל  של ערך אחד או יותרחופשי חיפוש מאפשר החיפוש המהיר 

ן שכממוקדת  פחותאך  ,זוהי אפשרות החיפוש המקיפה ביותר .בהתאם להרשאות המשתמש  -מאגרים 
 .במערכת הקשריםהכל במאחזר את כל המופעים של המילה  חיפוש כזה 
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  .את מחרוזת החיפושבתיבה זו יש להזין   - הוראות לחיפוש
וכן  ,י שימוש בכוכביות במקומות שונים במילה"ע מחרוזת החיפוש יכולה להכיל מילים או חלקי מילים

 להלן מחרוזת החיפוש' ויות רלפירוט האפשר. בין המילים תנאי חיפוש שונים לכלול
 

פונקציות אלו מאפשרות  .חיפושלשוניות למערכת האחזור תומכת במספר פונקציות  - אפשרויות חיפוש
תכונה זו חוסכת את הצורך לציין את כל . לחפש מילה הקרובה למילה המופיעה במחרוזת החיפוש

  .של הערך לחיפושמילה האפשרויות של הופעת ה
 . מקורב ונרדפות, י"אהו, פונטי, מתחיל ב, מדויק, גזע, מילולי :הפונקציות הקיימות הן

 להלן פונקציות מילוליות 'ר לפירוט השימוש בפונקציות הלשוניות

 
 .תוצאות החיפושלקבלת . Enterאו הקש . חפשהקש על כפתור 

 

 בסיסיחיפוש 

 . בשדות נבחרים( בתוך מחרוזת החיפוש כולל תנאים) יותר או אחד ערך בחיפוש הבסיסי ניתן לחפש

 
 נבחרו אם. השדה שם לידה התיב תיוג ידי על ייעשה החיפוש יתבצע בהם שדותה או השדה בחירת
 .'או'התנאי ביניהם יהיה כש החיפוש יתבצע בכל השדות המסומנים, שדות מספר

 . את מחרוזת החיפושבתיבה זו יש להזין   - אות לחיפושהור
וכן  ,י שימוש בכוכביות במקומות שונים במילה"ע מחרוזת החיפוש יכולה להכיל מילים או חלקי מילים

 .להלן מחרוזת החיפוש' לפירוט האפשרויות ר. בין המילים תנאי חיפוש שונים לכלול
 

 להלן הגדרת השדות לחיפוש' רקביעת השדות שיוצגו במסך החיפוש ל* 

 
פונקציות אלו מאפשרות  .חיפושלשוניות למערכת האחזור תומכת במספר פונקציות  - אפשרויות חיפוש

רך לציין את כל תכונה זו חוסכת את הצו. לחפש מילה הקרובה למילה המופיעה במחרוזת החיפוש
  .של הערך לחיפושהאפשרויות של הופעת המילה 

 . מקורב ונרדפות, י"אהו, פונטי, מתחיל ב, מדויק, גזע, מילולי :הפונקציות הקיימות הן
 להלן פונקציות מילוליות' לפירוט השימוש בפונקציות הלשוניות ר

 
 .תוצאות החיפושלקבלת . Enterו הקש א. חפשהקש על כפתור 

 
 

 חיפוש מתקדם

ניתן לבצע בו חיתוכים מורכבים על מספר שדות כשבכל . החיפוש המתקדם הוא החיפוש הממוקד ביותר
או בין /כולל תנאים במחרוזת החיפוש ו, שדה מוגדרת מחרוזת לחיפוש נוספת לחיפוש ממוקד אף יותר

 .ות מספרים ותאריכיםעל שדפ טווחים "חיפוש עוכן , השדות
את הפונקציה הלשונית  ולבחוראת מחרוזת החיפוש בתיבה  יש להזין, עבור כל שדה שישמש בשאילתה

 . מתוך התפריט הנפתח
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רשימה המתוך  ניתן לבחור את הערך לחיפוש, סוג חומר, קישור לנושא, שפה, מחברכגון , שדותבכמה 
  .לצד השדה  זכוכית המגדלתהל סמהקשה על  ידי על –הקיימת במערכת 

 .הגדרת טבלה לשדה ' ר הגדרת הצגת הטבלהל* 
 

לצד השדה   על ידי הקשה על סמל הלוח  – לבחור את התאריך מתוך לוח השנהניתן  בשדות תאריך

 .ובחירת התאריך לחיפוש
 

 
ללא , הנתוניםישירות על בסיס חיפוש  אפשרות SQL - זהו חיפוש  - חיפוש על שדות ראשיים

משמש . י מנהל המערכת"שהוגדרו ע של הפריט הראשיים על השדותהמופעל  ,שימוש במנוע החיפוש
 .הגדרת שדות ראשיים' להגדרה ר .מקטלגים באינטרנטלבעיקר 

 

 
  מבנים היררכיים

לשקף בצורה ויזואלית  יםמאפשרהם  .משים לבסיסי נתונים של ארכיוניםשהמבנים ההיררכיים מ
מבנה או לתצוגה של מיקום הפריט ב מבנהלצרכי עיון ב ,הםולנווט ב הנתוניםוידידותית את מבנה 

  .ההיררכי
ניתן לראות את המבנה ההיררכי גם דרך כרטיס הפריט וגם בתצוגה נפרדת של חיפוש  Webבממשק  ה 

 .גם כאן ניתן לגלוש דרך המבנה לכל אחד מהפריטים המופיעים בהיררכייה. ררכילפי מבנה הי
  .מבנים היררכיים' להגדרת המבנה ההיררכי ר
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 מחרוזת החיפוש
 מחרוזת החיפוש יכולה להכיל מילים .מחרוזת החיפוש הנה הערך או ערכים שמקלידים בשדה החיפוש

בין  תנאי חיפוש שונים וכן לכלול ,י שימוש בכוכביות במקומות שונים במילה"ע או חלקי מילים למותש
  .(תקשורת או אינטרנט)וגם * מחשב :דוגמאל.  המילים

  :חלקי מילים
 ידי ציון כוכביות במקומות שונים במילה-ניתן לציין חלקי מילים על

o פריטים המכילים את כל המילים תוצאת החיפוש תכלול את ה- כוכביות בסוף מילה
 המתחילות במחרוזת זו

o תוצאת החיפוש תכלול את הפריטים המכילים את כל  - כוכבית בתחילת המילה
 .אפשרות זו מאיטה את החיפוש :כדאי לדעת. המילים המסתיימות במחרוזת זו

o תוצאת החיפוש תכלול את הפריטים המכילים את כל המילים  - כוכבית באמצע המילה
 תחלה שלהם והסיומת שלה זהות למילה המופיעה במחרוזת החיפוש שהה

o ניתן לשלב את הכוכביות בתחילת וסוף המילה - שילוב של כוכביות 
 
 

  :שימוש בתנאי חיפוש בוליאנים
 .ליד, לפני, ולא , לא ,וגם, או : ניתן לשלב במחרוזת החיפוש תנאים בוליאנים
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אפשר לכתוב את האופרטורים בשפת הממשק . מדוברתדומה לשפה ה dtSearch-כתיבת השאילתות ב
 .    העגולים, והסוגריים שנעשה בהם שימוש הם הסוגריים הרגילים, או באנגלית( כ"עברית בדר)
או  השני הערך את או הראשון הערך את החיפוש בשדה המכילים הפריטים כל את תכלול התשובה  -ו א

 את שניהם
 .השני הערך וגם הראשון הערך גם מופיעים החיפוש השבשד פריטים תכלול התשובה - םוג

 'לא'התשובה תכלול פריטים שבשדה החיפוש לא מופיע הערך שהוכנס לאחרי ה  - לא
 ."לא וגם" של מצירוף למעשה מורכב והוא ,ואחריו שלפניו הערך על פועל - ולא

 השניה המילה ילפנ מופיעה הראשונה המילה שבהן תוצאות מביא: אופרטור של קרבה  – לפני
ובלבד , המילה השניהאחרי  אבל מביא גם תוצאות בהן המילה הראשונה היא', לפני' מכיל את - ליד

 . שיהיו במרחק הנתון
 , למשל. המרחק יהיה מילה אחת - אם לא הוגדר מרחק

 ,  ב א את ימצא ב ליד א
 .בג ד  א או ב א אבל לא את, א ב, בג  א ימצא את ב 2\לפני א
 

 : ותהער
. במרכאות המשפט יש לתחום את המילה או'  ליד' או' ולא' כמו כאשר המילה לחיפוש היא גם אופרטור

. "הבית ליד הים" או, הים" ליד"הבית : יש לחפש כך  הבית ליד הים כדי למצוא פריט בשם: לדוגמה
 .כאופרטור מזוהה' ליד' שהמילה מכיוון ,חיפוש ללא המרכאות לא היה מביא את הפריט

 
 תנךל אוטומטית יתורגם, למשל, ך"תנ)ה מוסרים לחלוטין כאשר הם נכתבים באמצע מיל גרש וגרשיים 

 (1א ל  למעשה זהה 1.אעל    והחיפוש,  במהלך האינדוקס
 

 
 פונקציות לשוניות

פונקציות אלו מאפשרות לחפש מילה הקרובה  .חיפושלשוניות למערכת האחזור תומכת במספר פונקציות 
תכונה זו חוסכת את הצורך לציין את כל האפשרויות של הופעת . עה במחרוזת החיפושלמילה המופי

מקורב , י"אהו, פונטי, מתחיל ב, מדויק, גזע, מילולי :הפונקציות הקיימות הן .של הערך לחיפושהמילה 
 . ונרדפות

ובין אם  ,בין אם כמילה בודדת, מחזירה את הפריטים שהערך לחיפוש מופיע בשדה לחיפוש  - מילולי
 המכילים את הצירוף יחזיר גם פריטים היסטוריה כך למשל חיפוש על המילה .כמילה בתוך מחרוזת

  היסטוריה כללית אוהיסטוריה של עם ישראל 
 

בכל ההטיות , הפונקציה מחפשת את כל המילים שיש להן אותו גזע מילוני כמו למילה המבוקשת   - גזע
 מאוחדאבל ל, אין אותו גזע מילוני מאוחדו אחדל –של שורש ובניין גזע מילוני הוא צירוף )האפשריות 

התחליף העיקרי לחיפושים שמכילים כוכביות  והיא, בעברית ובאנגלית עובדת הפונקציה. (יש המאוחדיםו
  . בתחילת או בסוף מילה

 
, :גמאלדו .שבהם הערך בשדה כולו זהה לערך המבוקש, הפונקציה מחזירה רק את הפריטים  - מדויק

, בלבד היסטוריהבשדה נושא יביא רק את הפריטים שהנושא שלהם הוא  היסטוריההמילה  חיפוש על 
לא יביא את  פוליןחיפוש על , באופן דומה. למשל, היסטוריה של ישראלולא את אלה שהנושא שלהם הוא 

 . מזרח פולין
אחת לא יביא את  אחת או שתיםחיפוש , כלומר. בתוך הפונקציה אופרטוריםלא ניתן להשתמש ב: הערה

 אחת או שתיםאלא רק את הצירוף , שתיםאו את 
 

 היסטוריה חיפוש על, למשל כך. הפונקציה מחזירה רק פריטים שמתחילים בערך המבוקש  - מתחיל ב
 . היסטוריה, ישראל אתלא  אבל, היסטוריה של ישראל יחזיר את

, *-אלא אם נעשה שימוש במילים שלמות מחפשת  הפונקציה. אופרטוריםלא ניתן להשתמש ב, גם כאן* 
 . מכיוון שאלה מילים שונות, ראשון לא יביא את ראש כלומר חיפוש על

 
אך לא מורידה או , ('וכו קו כ, תו ט)הפונקציה מחליפה אותיות שנשמעות דומה , בעברית  - פונטי

זיר את כל המילים שנשמעות שמח, הפונקציה מחפשת לפי אלגוריתם מקובל, באנגלית. מוסיפה אותיות
 . דומה
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בכל  י ו ה אמורידה את אותיות , כלומר. הכתיב החסר הפונקציה מחפשת בכל הווריאציות של  - י"אהו
 .יש לכתוב את הערך המבוקש בכתיב מלא, כדי להשתמש בה. הצירופים האפשריים

 
, בוקשות הוא באות אחת בלבדהפונקציה מביאה את כל המילים שההבדל בינן לבין המילים המ  - מקורב

 שבו) אחדשאבל לא את , זאחו דבא, חדי יביא גם את אחד חיפוש על, למשל. במילה במקום כלשהו
  שגיאות הקלדה הפונקציה מיועדת להתגבר על(. שונה האותיותמספר 

 
 (םבבסיס הנתוניכזה במידה והוקם )על פי מילון , כל המילים הנרדפות למילים שבחיפוש  - נרדפות

 

 
 רשימת תוצאות חיפוש

 במסך תוצגשימת תוצאות החיפוש רהחיפוש יש ללחוץ על כפתור שאילתת החיפוש  שהוגדרה לאחר
 .כל פריטבחיפוש מודגשים הערכים ל. הראשי

בהם יוצגו  מספרי הדפיםותחתיו יופיעו , מספר הפריטים שענו על שאילתת החיפוש יופיע בראש הרשימה
 כדי לדפדף דףמספר  רובחול את הדף למעלה ולמטה כדי לגלול בפס הגלילההשתמש ניתן ל. הפריטים
  .ברשימה

בחירת  < מאגרים באינטרנט  < תחזוקהעבור כל מאגר במדור  נקבע בדף שיוצגו מספר הרשומות* 
 .גודל מנה לתצוגה בתוצאות החיפוש<  'ראשי'פית ד < המאגר

 
. תצוגת אלבוםאו  תצוגת רשומות: תצוגה ותאפשרוי בשתי להצגה ניתנת החיפוש תוצאות רשימת

      :אפשרויות תצוגה בחירת התצוגה תיעשה על ידי הקשה על אחד מכפתורי 

 

כאשר כל פריט מוצג ( טבלה)פריטים בפורמט של אלבום תמונות מציגה את ה  אלבום תצוגת

 . הכותרת שלו בלבדתמונותיו כשתחתיהן י "ע

לפיכך יתכן מצב . בתצוגה זו יוצגו כל התמונות המקושרות לפריט שהוגדרו להצגה באינטרנט: הערה

 .באינטרנט כמספרהקישורים שהוגדרו להצגה  -שפריט מסוים יופיע באלבום התוצאות מספר פעמים 

 

וכן את , י מנהל המערכת"מציגה תצוגה מקוצרת של כל פריט כפי שהוגדרה ע   רשומות תצוגת
 . כל שורה ברשימה מציגה את הפרטים של פריט אחד .אם קיימת כזאת במערכת –תמונת הפריט 

 
, כולל הצגת שדות לפי בחירה, ניתן ליצור תצוגה שונה לכל סוג חומר ולכל הרשאה בהתאם לצרכי הלקוח

דירוג ממוצע המוביל ישירות , המידע הנוסף, הצגת כל האובייקטים הדיגיטאליים המקושרים לפריט
 .לדפית הביקורות של הפריט ועוד
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 מיון רשימת התוצאות
 .  לאחר קבלת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את סדר הופעתן ברשימה

לפי קרבה  –רלוונטיות : 'ממוין לפי'את סדר הופעת הפריטים ברשימת התוצאות ניתן לבחור בתיבת * 
 . או שדות מסויימים, לערך לחיפוש

 

 
שדות 'כפתור < דפית הקמת אינדקסים< ילים הקמת אינדקס מ< השדות למיון מוגדרים באחזקה: הערה

 'מיון

 
 

 תצוגת כרטיס פריט
או על , ברשימה כותרת הפריטעל יש להקיש , חיפושהתוצאות  תפריט מרשימפרטי להציג  על מנת

  .התמונה בתצוגת האלבום

פתח הקשה עליו תי. 'שדות נוספים' תיבה  ופיע בתחתית החלון הקישורתבמידה ויש מידע נוסף לצפייה 

 . שדות נוספים לתצוגה

 .יםמופיעהם בכל השדות שבהם  מודגשים ערכים עליהם בוצע החיפוש יהיו/הערך
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במידה ויש .  'שדות נוספים'י הקשה על "ניתן לראותם ע 18כאשר הוגדרו לצפיה מספר שדות העולה על 
 .שבסופו 'מידע נוסף'טקסט חופשי ארוך יותר מהמוצג על המסך ניתן להקיש על התיבה 

 .תחתיה י הקשה על סמל הזכוכית מגדלת "ניתן לצפות בהן בהגדלה ע –כאשר מצורפות תמונות 
 

 
 

  Webממשק  ה בקטלוג 
 למחוק פריט או, ניתן לקטלג פריט חדש. י מנהל המערכת"למשתמש המורשה לכך עמאפשר קטלוג 

 .לעדכן פריט קיים
 .דדי את הפעולות לבחירהמשתמש שהרשאתו מאפשרת קיטלוג יראה בתפריט הצ

  

 קיטלוג פריט חדש

עם אותן , ייפתח כרטיס פריט במבנה דומה למחברת פריט בממשק החלונאי 'הוספת פריט'בהקשה על 
 . דפיות על פי המוגדר בסוג החומר של הפריט

אין  -במערכת החלונאית  Webממשק  ה לאחר שנקבעו שדות הפריט ודפיות הקיטלוג עבור ה: הערה
 .Webממשק  ה להוריד מתוך /ת להוסיףאפשרו

לאחר שמירת הפריט . של הפריט 'כרטיס הביקור'כולל את פרטי ' כותרת הפריט' עליון של המסך וחלק
   את שדות המסגרת מציגהפתיחתו . את כל תהליך הקיטלוג ומופיע בכל הדפיותמלווה כרטיס הביקור 

  .הקבועים
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  :במסך הקטלוגכפתורים 

 או הוספת ערכים חדשים לטבלה במידת הצורך/ו לבחירת ערכים טבלהפתיחת =   

    , (שיכפול השדה הקיים)הוספת שדה  –על כל שדה בנפרד  שונות פתיחת אפשרויות לפעולות =  
 .עזרה וכן הלאה, מחיקת שדה

 מציג את הערכים האחרונים שנעשה בהם שימוש=  

 תאריכון=   

 .הוספת שדה=   
 . של המסך בצד ימין הנוספות נמצאות וגקיטלהדפיות 

 עריכהבמידע הנוסף באמצעות כלי  החופשי הטקסט ניתן לעצב ולערוך את  –דפית מידע נוסף 
  .עבור כל הטקסט או על חלקיו, גודל פונט וצבע, כגון הדגשה, מקובלים

המשתמש לבחור  בכניסה לפריט מתוצאת החיפוש יוכל. כמו כן ניתן להוסיף מידע נוסף בשפות אחרות
 י המקטלג "ובתנאי שהוכנס כזה ע –בשפת תצוגה אחרת ואז יוצג המידע הנוסף על פי בחירתו 

 .י המקטלג"הטקסט במידע הנוסף בשפות האחרות מוכנס ע. אין זה תרגום אוטומאטי: הערה
 קטלוג תוךהמשך מאפשר , תמונה בצד מסך הקטלוגה לאחר קישור הקובץ תוצג –דפית מולטימדיה 

 .צפייה בקובץ
 . לקישור נושאים מתוך טבלת הנושאים – דפית נושאים

לטובת המשתמשים שיעברו לשפה  –מאפשרת הוספת מידע נוסף באנגלית  – תרגום מידעדפית 
 .אנגלית בעת צפיה בפריט

 

 פריט קיים עדכון
 .או בכרטיס הפריט חיפוש תוצאותיתן לערוך פריט קיים מתוך רשימת נ

 .ובחירת הפעולה המבוקשת, לצד השדה לעריכה  הקשה על הסמל 
 בתחתית המסך 'שמור'לסיום יש להקיש על כפתור 
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  מחיקת פריט
 :אפשרית בשני מקומות Webמחיקת פריט בממשק  ה 

לצד הרשומה למחיקה ובחירת האפשרות  י הקשה על הסמל "ע –ברשימת התוצאות  .1
 . 'מחיקת פריט'

בתפריט הפעולות בתפריט הצדדי תופיע . הפריט פתוחברמת הפריט עצמו כאשר כרטיס  .2
 . מחיקת פריטהאפשרות 

הקשה על כפתור אישור . בהקשה על מחיקת פריט ייפתח מסכון נוסף לאישור או ביטול המחיקה
 .תבצע מחיקה כוללת של הפריט מהקטלוג
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  דפית תרגום
 .בשדות שנקבעו לתרגום ניתן להכניס טקסט בשפות שונותלשוני -רבבבסיס נתונים שהוגדר כ

  .תרגוםבתפריט הצדדי תוצג דפית 
והשדה לתרגום ישוכפל עם דגל , בראש החלון בצד שמאל ניתן לבחור את השפה אליה רוצים לתרגם

 . השפה אליה מתרגמים
  .בתפריט הצדדי תרגום מידעי הקשה על דפית "כמו כן ניתן להוסיף תרגום גם למידע הנוסף ע

 בתחתית החלון שמורהקיש על כפתור בגמר התרגום יש ל

 
 

בהקשה עליה . תרגום מידעבבסיסי נתונים שאינם רב לשוניים תופיע בעת עדכון פריט רק הדפית : הערה
 .ייפתח חלון להוספת מידע נוסף בשפה הנבחרת

 

    WEBהגדרות לממשק ה. ב
 

 הגדרת פרופיל החיפוש
להרשאת המשתמש  וכפי שנקבעו עבור כל סיסמת כניסה יכולות להשתנות בהתאם הגדרות פרופיל החיפוש 

 . בנפרד
 :בהרשאה< הרשאות < נקבעות במדור אחזקה ( אנונימי) הגדרות הפרופיל למשתמש הבלתי מזוהה

Anonymous End user For the Internet  
 

  .לת המאגריםי בחירתו מתוך טב"ע, יוגדר המאגר שיופיע כברירת מחדל בכניסת המשתמש פרטי קבוצהפית בד
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 .יוגדרו המאגרים בהם מורשה המשתמש הבלתי מזוהה לבצע חיפושים מאגרי חפוש בדפית

 
 

 הגדרת השדות לחיפוש
בחירת המאגר < מאגרים באינטרנט < בצעת במדור אחזקה חיפוש מתשיוצגו במסך ההשדות  קביעת 

ותיוג בעמודת  (מחיקת שורה) הסרה /( בחירה מרשימת השדות) הוספה: דפית סוג החיפוש<  להגדרה
  .כדי שיוצג מתוייג כברירת מחדל במסך החיפוש' בחירה'

 קבוצות שדות'שהוגדרו לפני כן במדור , ניתן לבחור לחיפוש גם שדות וגם קבוצות שדות'. 
o  על חלקו העליון של החלון ובעת הוספה תעלה  להקישלבחירת שדות לחיפוש יש

 .כתלבחירה רשימת השדות המוגדרים במער
o  על חלקו התחתון של החלון ובעת הוספה  להקישלבחירת קבוצות שדות לחיפוש יש

 .'קבוצות שדות'תעלה לבחירה רשימת קבוצות השדות שהוגדרו במדור 

 אינו עולה על , כ מספר השדות ועוד מספר הקבוצות שהוגדרו לחיפוש במאגר"יש לשים לב שסה
  .מתקדםה בחיפוש 84ואינו עולה על , בסיסיהבחיפוש  18

לדוגמא בשדה מספר ) יםטווחאם שדה מוגדר כך שניתן לחפש בו על , בחיפוש מתקדם: הערה
כוללת את השדות ( 84)אז הגבלת מספר השדותכי ( פריט ניתן לחפש ממספר עד מספר

 .הנפתחים

 הגדרת הצגת הטבלה . ניתן להגדיר כי לצד שדה החיפוש תוצג טבלת הערכים שלו לבחירה
< סקורלר 'תת דפית ' <כללי'דפית < ( בחירת השדה)< טבלת שדות < נעשית במדור אחזקה 

 'חלון בחירה באינטרנט'תיוג תיבת 

 ההעתקה . או ממאגר אחד למשנהו/ו, ניתן להעתיק את שדות החיפוש מסוג חיפוש אחד למשנהו
בצד ימין ', רשומה'תפריט  הקשה על, נעשית בדפית החיפוש המתאימה מהמאגר המתאים

 .העתקת רשומה/ העתקת רשומה מדפית אחרת: ובחירת האובייקט להעתקה, למעלה
 

  למסך החיפוש טקסט עזרה

 
 

 להגדיר ניתן .שיוצג בראש מסך החיפוש שנבחר, החיפושים מסוגי אחד כל על הסבר להוסיף ניתן 
 והחיפוש המתקדם הבסיסי החיפושהוספת הטקסט ועריכתו עבור . מאגר לכל שונה טקסט

<  השונות החיפושים דפיות< בחירת המאגר <  באינטרנט מאגרים<  אחזקה נעשית במדור
 .ניתן לכתוב טקסט עזרה בשפות השונות. בתחתית המסך בצד שמאל עזרה טקסט כפתור

 ראשית דפית<  באינטרנט מאגרים<  תצורה<  אחזקה נעשית במדור המהיר לחיפוש עזרה ,
 ."מהיר לחיפוש עזרה קסטט" כפתור

 
 טקסט עזרה לשדה  

 הגדרת. בלבד המתקדם החיפוש במסך השדה לצד שיופיע שדה לכל הסבר טקסט להוספת אפשרות

  צלמית<  כללי דפית<  שדה מחברת<  השדות טבלת: לשדה עזרה טקסט
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 פונקציות לשוניותהגדרת ברירת מחדל ל
מאגר בחיפוש הבסיסי עבור כל , סוג חיפושעבור כל  וניתניתן לקבוע את ברירת המחדל לפונקציה הלש

 .בחיפוש המתקדם עבור כל שדה בנפרדו
: מאגרים באינטרנט < תיקבע ברירת המחדל לפונקציה הלשונית במדור אחזקה  הבסיסיהחיפוש עבור 

 ', לשונית פונקציה' בשדהי בחירתה "ע -בחלק התחתון של החלון  ',ראשי'בדפית 
'  מתקדם' בדפית< מאגרים באינטרנט < תיקבע ברירת המחדל במדור אחזקה  מתקדםהחיפוש העבור 

  .מול כל שדה תיבת הבחירהתוך מובחירת הפונקציה 
 

 טווחים
האפשרות מופיעה בעמודה השמאלית . פ טווחים על שדות מספרים ותאריכים"ניתן להגדיר חיפוש ע

 מתוך הכפתור  מחדל כן ברירת/כן אופציונלי/לאיש לבחור . 'חיפוש טווח'
 עד -לא תתאפשר בחירת טווחים מ 'לא'בבחירה ב  -
הקשה על חיצי .בתצוגת השדות יופיע שדה אחד ולצידו חיצי פתיחה– 'כן/אופציוננלי'בחירה ב  -

 .עד –הפתיחה תוסיף את האפשרות לטווח מ 
 .דע -תציג את השדות פתוחים מלכתחילה לחיפוש מ 'כן כברירת מחדל'בחירה ב  -

 
 
 
 .-עד -ולכן מופיעים שני השדות מ 'ברירת מחדל, כן'תאריך קיטלוג הוגדר כ : בדוגמה להלן' ר

 .-עד -הטווח מ שדותרק בהקשה על החיצים ייפתחו שני . אופציונאלי, כן'הוגדר  שדה מספר פריט
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  הצגת רשימת בחירה
יהיה לבחור מתוך הרשימה גם  ניתן להגדיר האם ניתן, לשדות טבלאיים ושדות קישור פריטים

תת < בחירת שדה < טבלת השדות < הביצוע מתוך אחזקה . Webממשק  ה בבחיפוש המתקדם 
  .'חירה באינטרנטבחלון ה'תיבת סימון  – סקרולרדפית 
 

 
ממויין 'י בחירה מתוך התפריט הנפתח לצד התיבה "ערשימת תוצאות החיפוש ניתן למיין את : ההער
בדפית : ביצוע השאילתה  לפניהמתקדם ניתן לקבוע את סדר הצגת תוצאות החיפוש ש חיפורק ב  ':לפי

 .'פרופיל החיפוש'שבחלון  'הגבלות'
לקבלת פרטים . הקמת אינדקס מילים<  אחזקה במדורנקבעים   'אפשרויות מיון'ב השדות המופיעים 

  .אחזקה פרק 'ר מלאים

 

ללא , הנתוניםישירות על בסיס חיפוש  שרותאפ SQL - זהו חיפוש  - שדות ראשייםחיפוש על 

משמש . י מנהל המערכת"שהוגדרו ע של הפריט הראשיים על השדותהמופעל  ,שימוש במנוע החיפוש
  .מקטלגים באינטרנטלבעיקר 

השמירה ו באופן יוצא דופןשבסיס הנתונים שלהם גדול מיועד ללקוחות  חיפוש בשדות בסיסיים בתוכנהה
במקרה כזה האינדוקס נעשה . בשל הזמן הרב שהיא יכולה להימשך) onlineב לאינדקס שלהם אינה 

.  DTSבמצב כזה החיפוש לא יבוצע באמצעות מנוע החיפוש (. בלילה למשל -שנקבע מראש במועד 
( בחירת המאגר להגדרה)< מאגרים באינטרנט < הגדרת השדות הראשיים נעשית במדור אחזקה 

 . מול השדות הנבחרים' פעיל'ג את התיבה בעמודת יש לתיי. 'שדות ראשיים'דפית <
 . י התיוג בלבד"הבחירה נעשית ע, לא ניתן להוסיף או למחוק שדות: הערה
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  מבנים היררכיים

לשקף בצורה ויזואלית  יםמאפשרהם . משמשים לבסיסי נתונים של ארכיוניםהמבנים ההיררכיים 
או  מבנהלצרכי עיון ב מבנים היררכייםוהגדרה של בנייה . הםולנווט ב הנתוניםוידידותית את מבנה 

 . מבנה ההיררכילתצוגה של מיקום הפריט ב
לפירוט לגבי בניית . מבנים היררכים< בניית המבנים ההיררכיים נעשית במערכת החלונאית דרך אחזקה 

 .המבנה ויצירת הקשרים בתוכו נא לפנות לתמיכת אידאה
 .Webממשק  ה באית וגם תצוגת המבנה תתאפשר גם במערכת החלונ

 :במערכת החלונאית יש להוסיף לסוג החומר דפית של מבנה היררכי אשר במחברת הפריט תראה כך
 

 
 .מכאן ניתן לפתוח כל אחד מהפריטים המופיעים בהיררכיה

 
 

 
 הגדרת תצוגת רשימת תוצאות החיפוש

 .פית תצוגת רשימהתת ד –דפית  אינטרנט < סוגי חומר < ההגדרות מבוצעות במדור אחזקה 

 לקביעת השדות שיוצגו בתצוגה המקוצרת ברשימת תוצאות החיפוש יש להיכנס ל 
 .בסרגל הכלים' הוספת שורה'

o  שדות 5ניתן לבחור עד 
o סוג חומר , כותר: במידה ולא בוחרים אף שדה יוצגו ברירות המחדל של המערכת

 .ומספר פריט
o כדי שיהווה קישור ' קישור'ן יש לסמן עבור אחד השדות שנבחרו את תיבת הסימו

 .מומלץ לסמן את כותר. לתצוגת הרשומה המלאה
o  לדוגמא עבור מחבר אם רוצים שכל המחברים ' להציג את כל הערכים'ניתן לסמן

 .יוצגו בתצוגה המקוצרת
 

 

 תצוגת פריטהגדרת 
 ברשומה המלאההמוצגים  המידעשדות 

ולשדות  ,בכותרת מחברת הקטלוג - עיםהשדות בכרטיס הקטלוג של הפריט מתחלקים לשדות קבו
 :לכל סוג הגדרות בנפרד. דינמיים

 יש לבחור באפשרות הרצויה מבין : דפית כללי< סוגי חומר < אחזקה :  שדות קבועים

 .ולשמור' הצגת שדות קבועים באינטרנט'האפשרויות הקיימות ב

 יוצגו ברשומה המלאההשדות ש – 'יוצג בחיפוש'דפית < סוגי חומר < אחזקה : שדות דינמיים .

 עבור כל שדה את תיבת הסימון בעמודה לתייגיש  Webלקביעת השדות שיוצגו בממשק  ה 

 . 'להציג – אינטרנט'
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 פרמטרים נוספים הנוגעים  יש מספריוצגו בתצוגת הרשומה המלאה בנוסף להגדרת השדות ש

בתת : ' אינטרנט'ת דפי< סוגי חומר < הפרמטרים נקבעים במדור אחזקה . לאופן ותכני המסך

 .פרמטרים בחלק התחתון:  'תצוגת הפריט'דפית 

o  ממשק  ה את תיבת הסימון אם המידע הנוסף מיועד לחשיפה ב לתייגיש  – מידע נוסף

Web . 

o פריט לסל מתוך לאפשר הוספת  על מנת ןולתייג את תיבת הסימ יש – הוספה לסל

 .תצוגת הרשומה המלאה

o תהיה בפורמט התצוגה ניתן לקבוע האם  – בפריטים הצגת קישורי מולטימדיה פורמט

חייב להיות רשימה ומשתנה  הפורמטבמידה ומציגים תוכן מוטמע . אלבום או רשימה

 .י המערכת"ע

o לקביעת מספר השדות שיופיעו בחלון בפתיחת  – מספר השדות המוצגים חשופים

 .הפריט

 תוכן מוטמע (Embedded HTML ) 

הפעלת קטעי קוד הפונים לאפליקציות אחרות ו HTMLקטעי  ילובש התוכן המוטמע הוא אפשרות

במידה ומקטלגים . Google maps, YouTube, Flicker, Google video:מתוך כרטיס הפריט כמו

על מנת לאפשר הוספת תוכן   .לבחור את המקום במסך בו יוצג התוכן המוטמעיש תוכן מוטמע 

תת דפית <  'שדות קטלוג'ג החומר בדפית מוטמע למולטימדיה של הפריט יש לוודא שבסו

י הוספה ובחירת השדה "יש להוסיף אותו ע -אם אין כזה ) תוכן מוטמעמופיע השדה  'מולטימדיה'

 : שדה תוכן מוטמע הוא שדה מקבץ המביא עמו את השדות הרלוונטיים לקישור(. מטבלת השדות

 
 

 .יש לבחור את סוג הרצוי' סוג תוכן מוטמע'בשדה 

 
 .Webממשק  ה כ ב"שיוצג אח, רצוי לתת תאור רלוונטי של התוכן' תאור תוכן מוטמע'דה בש

 . אתרמופיע בלהטמעה ש יש להעתיק את הקוד ' קוד להטמעה'בשדה 

 ממשק  ה ב במידה ומפעילים את הביקורות לתייג – [ ביקורות' ר]  הצגת דרוג ממוצעWeb 
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 פריטים דומים
הנוצרים באופן אוטומטי על ידי המערכת ומאפשרים חיפוש נוסף על הערך , פריטים דומים הם קישורים

בחירת < טבלת השדות < ניתן להוריד את האפשרות ברמת השדה מתוך אחזקה . המסומן בשדה בודד
 אינטרנט -האם לאפשר גלישהלהסיר את התיוג מתיבת הסימון < חיפוש מילולי < כללי < שדה 

 
 

 במודול האינטרנט תפריטים
 הגדרת תפריטים לאינטרנט<  אחזקההגדרת התפריטים לאינטרנט מבוצעת ב

ותפריט  תפריט צדדי, תפריט שורה, תפריט עליון :מוצגים מספר סוגים של תפריטים Webממשק  ה ב
 .סוג חומר ומודול, מאגר, ע באופן מפורט את התפריט הקיים לכל מוצרניתן לקבו.  דפיות

מציג  החלון. לערוך ולמחוק תפריטים קיימים, להוסיף למנהל המערכתהגדרת התפריטים מאפשר  חלון
כאשר כל שורה מייצגת תפריט , (שורש מימין)את רשימת התפריטים המוגדרים במערכת במבנה של עץ 

 .סוג החומר והמודול, המאגר, סוג המוצר, טסוג התפרי: ומאפייניו
המשמש כתפריט , "*"מוגדר תפריט ברירת מחדל שכל הפרמטרים שלו הם , לכל אחד מסוגי התפריטים

 .הנראה במידה ולא הוגדר תפריט ספציפי עבור מצב כלשהו של המערכת
 :אופן ההגדרה זהה עבור כל התפריטים

 
   דפית ראשי

דפית זו מאפשרת להגדיר תפריט , כמו כן.  המאפיינים הכלליים של התפריט בדפית זו ניתן להגדיר את
 :השדות.  כלשהו כלא פעיל

 יש לבחור מתוך הרשימה את סוג התפריט – סוג התפריט 

 טקסט חופשי – תאור. 

 לבחירת כל המוצרים או לבחור את המוצר מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – סוג המוצר 

 ירת כל המאגרים או לבחור את המאגר מתוך הרשימהלבח* ניתן להקליד  – מאגר. 

 לבחירת כל סוגי החומר או לבחור את סוג החומר הרצוי מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – סוג חומר . 

 מבין האפשרויות . לבחירת כל המודולים או לבחור את המודול מתוך הרשימה* ניתן להקליד  – מודול
שכן , אין לבחור בהם, במידה ולא נרכשו. ים בתשלוםהנם מוצר פנורמהו מרכז מידע, ברשימה

 .התפריט לא יהיה פעיל

 ממשק  ה תיוג התיבה יחשוף את התפריט ב – פעילWeb .והורדת התיוג תגרום להסתרת . 
 

 דפית כניסות בתפריט
 .כלומר את הכניסות השונות הקיימות בתפריט, בדפית זו ניתן להגדיר את מבנה התפריט

בעריכת מבנה העץ ניתן להוסיף כניסות . המסך מוצג עץ המכיל את מבנה הכניסותבחלקו הימני של 
 .חדשות ולהוריד קיימות

לכל כניסה ניתן . בחלקו השמאלי של המסך מוצגים פרטי הכניסה המגדירים את הכניסה הנוכחית בעץ
 :ן להגדיר הםהמאפיינים אותם נית. להגדיר פרמטרים שונים שייקבעו את תוכן וצורת הכניסה בתפריט

  טקסט חופשי לנוחות המשתמש –תאור הכניסה. 

  בשימוש כאשר הכניסה בתפריט גורמת לפעולה של המערכת. לשימוש המערכת –תג. 

  י בחירה של ערך מתוך המילון"מוגדר ע –הטקסט שמוצג.  

 ובת יש לכתוב כאן את כת, כאשר הכניסה בתפריט היא קישור לאתר או לקובץ – קישור עבור הכניסה
 .הקובץ/האתר

 לא תוצג כניסה זוללא תיוג הכניסה . תיוג התיבה יאפשר הצגת הכניסה בתפריט – פעיל. 

  למשתמש בלתי מזוההתיוג התיבה יחשוף תפריט זה גם  –חשוף לאנונימוס 
 

 העתקת תפריט
ותו הפעולה יוצרת תפריט זהה לתפריט א. ניתן לבצע העתקת תפריט, על מנת ליצור בקלות תפריט דומה

דפית < הביצוע מתוך מחברת התפריט . ומאפשרת לשנות רק את הסעיפים הרצויים, בוחרים להעתיק
נפתחת רשימת כל התפריטים וניתן לבחור . בסרגל הכלים השני העתקת רשומהבאמצעות <  ראשי

 .ממנה את התפריט אותו רוצים להעתיק
  

אחד או )הוספת קישורים חיצוניים עליון וכן להגדרת סוגי החיפושים המופיעים בסרגל ה – תפריט עליון
 ( לא יותר, שניים

ניתן לקבוע כאן  .'כניסות בתפריט'דפית < תפריט עליון  <הגדרת תפריטים לאינטרנט < אחזקה: מוגדר ב
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י הקשה על סוג "ע. כניסה בלתי מזוההואילו עבור  ,אילו סוגי חיפושים יוצגו עבור המשתמש המזוהה
 .'חשוף לאנונימוס'או /ו' פעיל'תיוג התיבות החיפוש בצד ימין ו

 ' הדפית שתיפתח ראשונה'י תיוג תיבת הסימון "ע, סוג החיפוש שייפתח כברירת מחדל גם נקבעכאן 
 

 כמו כן. (הסתרת דפיות שאינן בשימוש. )הגדרת הדפיות שיוצגו בכרטיס הפריט – תפריט דפיות ,
שאר סוגי החומר או דפיות עם שמות אלו של ות מם יהיו דפיות שונכאשר רוצים שלסוג חומר מסוי

 .יש להוסיף תפריט דפיות חדש לאותו סוג חומר, שונים משאר סוגי החומר
 

 הוספת קישורים חיצונייםכולל , להגדרת כניסות שיופיעו בתפריט הצדדי – תפריט צדדי. 
ובעמודת תחום , (כוכבית* )מופיעה ' מודולים'בעמודת תפריטים צדדיים שבהם  2 -יש להתייחס ל

 Notebook -ו, list,  ( כוכבית*): מופיעים
 

 

 ת משתמששינוי סיסמ
יש להקיש על . ניתן לשנות סיסמת כניסה למערכת במידה שהוגדר כך בהרשאת הכניסה של המשתמש

  .'אשר'למלא את הפרטים ולהקיש על כפתור , 'שינוי סיסמה'דפית 

 WEBהרשאת המשתמש ב < הרשאות < אחזקה הגדרת האפשרות לשנות סיסמה מבוצעת במדור

[Web Default Security ] מדור ' <אינטרנט'תת דפית ' <הרשאות'דפית <או כל הרשאה אחרת כנדרש

 שינוי סיסמה< דפיות <קוראים 

 

 
 

 
 שליחת פריטים בדואר אלקטרוני

תיוג הפריטים והקשה י "ע, ל"פרטי פריט או פריטים נבחרים מתוך הסל לכתובת דוא ל"לשלוח בדואניתן 

 .'שליחת פריטים באימייל'על כפתור 

בחירת הפורמט , ל של הנמען"כתובת הדוא: תיפתח תיבת דו שיח שבה יש למלא את הפרטים הנדרשים

 'שלח'ולהקיש על כפתור . כותרת הרשימה ושפת הממשק והתכנים, נושא ההודעה, למשלוח

  דוחות פריטיםניהול < נקבעים במדור דוחות הפורמטים למשלוח . 

  יופיע ברשימת הפורמטים לבחירה למשלוח  הוא זה' תיאור'שם הדוח  המופיע בשדה

 . ל"בדוא

  על מנת לאפשר לדוח מסויים להופיע ברשימת הפורמטים לבחירה באינטרנט יש לתייג

 דוח לשליחה במייל'את התיבה 
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  שדות בדוח'השדות שיופיעו בכל פורמט נקבעים בדפית'  . 

  כן יש לוודא שבדפית ההרשאות מופיעה הרשאת המשתמשים באינטרנטכמו 

 
 שאילתות שמורותהגדרת 

 שאילתות כלליות
 .י משתמש מורשה לשימוש כלל המשתמשים"עהשאילתות הכלליות הן שאילתות שנשמרו 

 :לשם כך יש לוודא שהרשאתו מוגדרת  יוצר שאילתות כלליות
סימון התיבת תיוג < דפית כללי < בחירת קבוצת ההרשאה < הרשאות < אחזקה ההגדרה נעשית במדור 

 .'יוצר שאילתות כלליות'

 ב להשתמש ורוצים במידה URL שכתובת  לוודא יש ,חיצוניים מאתרים אליה לקישור השאילתה של

 .92 פרמטר<  באינטרנט מאגרים<  תצורה<  אחזקהת במדור מוגדר Webממשק  ה 

 קיטלוגים אחרונים

זוהי שאילתה מובנית . ם האחרונים מציגה את הפריטים האחרונים שקוטלגו במערכתשאילתת הקיטלוגי
פרמטר מס < מאגרים באינטרנט < במדור אחזקה  תקופת השאילתה נקבעת טווח. Webממשק  ה ב

 (.קביעת מספר הימים אחורה) 155
 

 עדכונים אחרונים
( ימים)האחרונים בתקופת זמן פעולה זו בתפריט הצדדי מציגה את הקטלוגים או עדכוני פריטים 

מאגרים באינטרנט < תצורה < הגדרת מספר הימים לאחור  נעשית במדור אחזקה . שהוגדרה במערכת
  .מספר הימים להצגת פריטים אחרונים שקוטלגו או עודכנו – 155פרמטר < 

 
 

 ביקורות
 .ל לכתוב ביקורתלא יכו מי שאיננו מזוהה במערכת. בלבד למשתמשים מזוהיםביקורות הוא מודול 

, להוסיף ביקורת לפריט שקיים במערכתיכול  של התוכנה Webממשק  ה בשגולש משתמש מזוהה 
  .מאפשר כתיבת ביקורותשל הפריט ככזה ש סוג החומרבתנאי שמנהל המערכת הגדיר את 

 .לאחר שמנהל מערכת אישר את הביקורתרק  Webממשק  ה ב תוצגהביקורת על הפריט 
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, אשר מנוהל במערכת החלונאית יהחלק האדמיניסטרטיב, האחד :ות מורכב משני חלקיםמודול הביקור
 .שמאפשר למשתמש להוסיף ביקורת לפריט Webממשק  ה והשני ב

דפית < סוגי חומר < אחזקה : יש להגדיר ב בכדי לאפשר הוספת ביקורות לפריטים מסוג חומר מסוים
 . ורת או שדה שנורש ממנוהוספת שדה ביק< דפית ביקורות < שדות קטלוג 

דירוג וסטטוס , תוכן, כותב, תאריך כתיבה: שדה ביקורת הוא שדה מקבץ המכיל את נתוני הביקורת
ביקורת רגילה או , ביקורת מומחה: ניתן לרשת שדה זה ליצירת סוגי ביקורות שונים כמו למשל. הביקורת

 .הערה שמשתמש קצה יכול להוסיף לפריט
 

 
תתווסף לידו , לפריט מסוג זה Webממשק  ה בבעת גלישה , הביקורת לסוג החומר לאחר הוספת שדה

. שדה הדירוג הוא שדה קישור שפותח את מסך הביקורות של הפריט. האופציה של דירוג הפריט
 .במחברת הפריט תתווסף דפית של ביקורות

 



  מודול האינטרנט                                                                                                

 מדריך למשתמש                                   82 מתוך 87 עמודאידאה מערכות מידע                              

 

 
 :לחיצה על כפתור הוספת ביקורת תפתח את מסך הוספת ביקורת 

 
 בשדה –וכן פירוט ארוך יותר של תוכן הביקורת ', ביקורת'בשדה  –יתן לכתוב שורת כותרת קצרה כאן נ

 שמורבסיום יש להקיש על כפתור  .יקבע את מספר הכוכבים שיקבל הפריט' דירוג'המספר בשדה   .'תוכן'
 

. חלונאילאחר הוספת ביקורת למערכת הביקורת נכנסת לרשימת הביקורות במודול הביקורות בממשק ה
 . Webממשק  ה בעל מנהל המערכת לאשר את הביקורת כדי לאפשר את פרסומה לקהל הרחב 

  .מנהל מערכת יכול לאשר או לדחות ביקורת וכן לערוך אותה
בשדה (  או לא)פתיחת הביקורת שנכנסה ואישורה < ביקורות < אישור הביקורת נעשה במדור אחזקה 

 ' סטטוס הביקורת'
 
 
 

 Webה   ממשקהרשאות ל
 (. guest)נפתח כברירת מחדל עבור קורא בלתי מזוהה  Webממשק  ה 

 בשם  בקבוצת ההרשאה נקבעות, הזדהות של המשתמשלבצע ללא  שניתןמה ה עבור ההרשאהגדרות 
 .Default security for the netאו  'סיסמת ברירת מחדל לאינטרנט'
 

 . שייך לקבוצת הרשאה כלשהי משתמש מזוההכל 
בקבוצת  מנוהלת ,ייחודית קבוצת הרשאהל מזוהים שאינם שייכיםמשתמשים ת ההרשאות להגדר

 . Web default securityההרשאה 
משתמשים ששייכים לקבוצת הרשאה ייחודית יקבלו את הגדרות ההרשאה שלהם מקבוצת ההרשאה 

 .הייחודית שהוגדרה עבורם
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  הרשאהת הגדרת קבוצו

ממשק  ה לקביעת ההרשאות ל. הרשאות< נעשית במדור אחזקה השונות הגדרת קבוצות ההרשאה 
Web אינטרנט'תת דפית  < 'תהרשאו'דפית ל<  המסוימתכנס לקבוצת ההרשאה ייש לה'. 

 הדפיות את לפתוח או לחסום ואז הרלוונטי המודול את לסמן יש המדורים ברשימת ימין בצד 

 . הצהוב המפתח על כפולה הקשה י"ע שמאל בצד הרצויות

 פתוח תפריט/שהפעולה פירושו צהוב פתחמ . 

 חסום שהתפריט פירושועל המפתח  אדום איקס . 

 ממשק  ה המודולים הרלוונטיים לWeb הם: 

 חיפושים 

  (החשבון שלי)כרטיס הקורא  –קוראים 

  ה ממשק קטלוג ב –רשימת פריטיםWeb 

  אפשרות שליחת פריטים במייל –ניהול דוחות פריטים 

 הרשאות לפורמטים
 .אפשרית במידה והוגדרו פורמטים לשליחה Web ממשק החת מייל בשלי

 'פריטים ניהול דוחות'<  במודול דוחות מנהל המערכתי "פורמטים לשליחה נקבעים עה

<  פריטים דוחות ניהול במודול או מתבצעת פורמט באיזה להשתמש רשאי מי, ההרשאות הגדרת

 דפית<  הרשאה קבוצת בחירת<  הרשאות<  האחזק במדור או , הרשאות דפית<  פורמט בחירת

 פורמטים

 

 
 
 


