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 כתיבת ביקורות לפריט

 כללי .1

הכנסת ביקורות לפריט, דרך ממשק האינטרנט. ניהול הביקורות והשליטה על החשיפה נעשה  הפיתוח מאפשר

 .בממשק החלונאי

 ניתן להגדיר סוגים שונים של ביקורות ולאפשר למשתמשים לכתוב את סוג הביקורת המתאים עבורם. 

 הגדרות מקדימות .2

 כללי .2.1

 ת דרך ממשק האינטרנט. יהכנסת הביקורת נעש

 רק משתמש מזוהה יכול לכתוב ביקורות. אין צורך לתת למשתמש הרשאות מיוחדות לשם כך.

 ניתן לכתוב ביקורות ניתן להחליט, ברמת סוג החומר האם

 חלונות .2.2

 סוגי ביקורות .2.2.1

 .הביקורת היא שדה מקבץ המכיל מספר שדות רלוונטיים כגון :תוכן, סטטוס, משתמש, תאריך ועוד

 .ניתן לרשת את שדה ביקורת וליצור שדות נוספים כגון: ביקורת מרצה, ביקורת של אנשי מקצוע וכד'

 הגדרות בסוג החומר .2.2.2

 תת דפית )תחת דפית קטלוג( אשר בה שמים את סוגי הביקורות.  הבמחברת סוגי חומר נוספ

 הרשאה לשדות – הגדרת הרשאת משתמש לביקורות .2.2.2

ניתן לנהל את יכולת המשתמש להוסיף הרשאות מסוג לשדות המשתמש מקושר להרשאה. בהרשאה 

 מסויים ז"א ניתן להגדיר שהרשאה כלשהי מוסיפה רק "ביקורת" ולא "ביקורת מרצה".

 .יש לסגור להרשאה את האופציה ל"הוספה" –רוצים שמשתמש לא יוכל להוסיף ביקורת מסוג מסויים אם 

 הגדרת הרשאה דיפולטית )ללא קשר להרשאות המשתמשים( .2.2.2

לכאורה יש לתת למשתמש הרשאות קטלוג. כיוון שאין לרוב לכן הביקורות נרשמת כחלק משדות הפריט, 

הרשאה דיפולטית שבה אנחנו המשתמשים הרשאות קטלוג )ואנחנו גם לא רוצים לתת להם...( יש להגדיר 

משתמשים כדי לאפשר את פעולת הרישום של הביקורת. הרשאה זו צריכה לכלול הרשאת קטלוג לכל 

 קורתהמאגרים שבהם רוצים לאפשר הוספת בי

 02< פרמטר -< קוראים -בתצורה יש לציין את קוד ההרשאה הדיפולטית 

 הגדרת תפריטים באינטרנט –הוספת דפית ביקורת  .2.2.2

יש להגדיר את דפית הביקורת בתפריט המתאים לפריטים בחיפושים. ניתן להגדיר את הדפית לכל סוגים 

 החומר או רק לסוגים הרצויים.

. אם רוצים את דפית הביקורת בכל סוגי החומר, יש  notebook< -ת התפריט המתאים הוא תפריט הדפיו

 להכנס לדפית כניסות בתפריט ולהפוך את דפית הביקורות לפעילה.

< -< העתרת רשומה -אם רוצים את דפית הביקורות בחלק מסוגי החומר, יש ליצור כניסות חדשות )ע"י חדש 

 (, הכנסת סוג החומר וקביעת הדפיות המתאימות ב"כניסות בתפריט". notebookתפריט דפיות 
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 ממשק עבודה .2

 אינטרנט .2.1

 הוספת ביקורת  .2.1.1

משתמש מזוהה רשאי להוסיף ביקורת. סוג הביקרת נקבע לפי ההרשאות שנקבעו למשתמש )הרשאה 

 לשדות(.

 צפיה בביקורת  .2.1.2

את הביקורות שהוא כתב גם אם הן משתמש יוכל לראות את כל הביקורת המאושרות. בנוסף יוכל לראות 

 רות עדיין.שלא מאו

 חלונות .2.2

 ת וביקורניהול ה .2.2.1

 < ביקורות. -הביקורות מנוהלות במדור אחזקה 

 משתמש מורשה יכול לראות את הביקורות, לשנות, לעדכן למחוק ולאשר ביקורות שנכתבו.
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