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 כללי

שהותאם לעבודה  dtSearch" מתבסס על מנוע החיפוש המשוכלל Idea@ALMבתוכנת "חיפוש פריטים 

 על כל בסיסי הנתונים בהם משתמשת התוכנה.

נכתבו באידאה מספר תוכנות, שמשתמשות  Idea@ALMעל מנת להתאים את מנוע החיפוש לתוכנת 

ולחפש בהם. המערכת שמבוססת על  Idea@ALMכדי לאנדקס פריטים של  dtSearchביכולות של 

dtSearch תים: אינדוקס, חיפוש ואדמיניסטרציה, וכן מקליינט שבו משתמשת ורימורכבת משלושה ש

)חלונות ואינטרנט( כדי לעבוד מול השרת. התקשורת נעשית באמצעות טכנולוגיה  Idea@ALMתוכנת 

 .Windowsסטנדרטית של מיקרוסופט, שעושה שימוש במערכת ההרשאות של 

, בתפריט הראשיאליו ניתן להגיע  חיפושיםמדור בהחיפוש בתוכנה )בחלונות ובמודול האינטרנט( מתבצע 

 .או בסרגל הכלים

. כמו כן ניתן לקבוע את סוג כדי לבצע חיפושים פשוטים או מורכבים ,מספר סוגי חיפושניתן לבחור בין 

 החיפוש שייפתח כברירת מחדל . 

תאור מלא של האפשרויות הקיימות בכל אחד מסוגי החיפוש. הטבלה הבאה  ניתן למצואבהמשך הפרק 

 מציגה סכום קצר של סוגי החיפוש השונים.

 

  פשוטחיפוש 

 

ניתן להשתמש בחלקי  .חיפוש של ערך אחד או יותר במספר שדות

 מלים, בתנאים בוליאנים, ולהפעיל בחיפוש פונקציות לשוניות שונות.

חיפוש במספר שדות כאשר בכל שדה ערך שונה . ניתן להשתמש   חיפוש מורכב

בחלקי מלים, בתנאים בוליאנים, ולכלול בחיפוש מלים בעלות קרבה 

 לשונית.

שאילתה על פי מבנה נוסחה בוליאנית. ניתן לחפש ערכים שונים  מתקדםחיפוש 

, ות, כולל טווחים של תאריכים, שדות נומריים ומחרוזותבמספר שד

 ולהשתמש בסוגריים, ובתנאים בוליאנים.

בכל אחד מסוגי החיפוש ניתן לשמור שאילתות לשימוש חוזר בשתי  שאילתות שמורות

 –לשימוש כולם וברמת משתמש  –רמות: ברמת מנהל מערכת 

 לשימושו בלבד
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שלבי החיפוש

שיצטרפו לבחור מאגרים נוספים כמובן ניתן לאחר הכניסה . מאגר מארח לחיפוש. תחילה יש לבחור 1

ים. ניתן לסמן את כל ותיוג המאגר/ים הנוסף/פ )למטה( 'מאגרים'בהקשה על כפתור   - לחיפוש

סימון',  'ביטול, או לבטל את סימונם ע"י הקשה על כפתור 'סמן הכל' ע"י הקשה על כפתור –המאגרים 

 .ואז לבחור את הרצוי/רצויים

. ניתן להגדיר מראש, עבור כל סיסמת כניסה באופן יחודי, מאגרים קבועים שישתתפו בחיפוש: 1

וסימון המאגרים לחיפוש  'מאגרי חיפוש'ת< דפית אחזקה < הרשאות< כניסה לסיסמה המבוקש

 .'ברירת מחדל'בעמודת 

הופעת המאגרים במדור החיפוש, ע"י גרירת הרשומות ומיקומן בסדר  סדר. כאן גם ניתן לקבוע את 3

 הרצוי. 

 

אפיון השאילתא

חיפוש ה ת דפיתבחיר הגדרת החיפוש מתבצעת ע"י. יש לאפיין את החיפוש שנרצה לבצעראשית, 

 .מתקדם או מורכב, פשוט

 * ניתן להגדיר עבור כל מאגר בנפרד את סוג החיפוש שיעלה כברירת מחדל בפתיחת המודול: 

לבחור את סוג החיפוש  <חיפוש ייפתח בדפית''האחזקה< מאגרים< בחירת המאגר להגדרה< בשדה 

 הרצוי.

 באילו משדות הקיטלוג הקיימים בתוכנה יתבצע החיפוש.  לסמןיש  - בחירת השדות .1

לאחר שהוגדרו השדות לחיפוש, יש להגדיר את הערך לחיפוש. את  - מחרוזת החיפוש הגדרת .1

 בהתאם לסוג החיפוש שנבחר.  ,הערך או הערכים ניתן להקליד או לבחור מתוך רשימה

)ניתוח לשוני( :בחירה בפונקציה אחת או מספר פונקציות ביחד:  הפונקציות הלשוניותהגדרת  .3

ע"י בחירתה מתיבת הגלילה  -ע"י  סימון הפונקציה הרצויה, ובחיפוש המורכב  -בחיפוש הפשוט

 לצד כל שדה בנפרד.

(, ואופן מיון אאו / גם / ולשנבחרו לחיפוש )האופרטורים:  תנאי החיתוך בין השדותבחירת  .4

 תוצאות החיפוש )על פי איזה שדה ובאיזה סדר(.

 שתוצג בתוצאת החיפוש )במידה ועובדים עם תרגום למספר שפות(  שפת הרשימהבחירת  .5

לגבי מספר התוצאות שיתקבלו בכל  הערכה ראשונית, ניתן לבצע בגמר הגדרת תנאי החיפוש .6

. לצד כל שדה שסומן לחיפוש הערכה'' : להקיש על כפתורלפני החיתוך הכולל  –שדה בנפרד 

 יופיע מספר הרשומות בהן מופיע הערך שנבחר לחיפוש.

אופן הצגת תוצאת החיפוש נקבע כברירת מחדל באפיון המאגר המארח. במסך החיפוש ניתן  .7

אם מקושרים לפריטים קבצי  -לשנות את אופן הצגת התוצאות: כרשימה או כאלבום תמונות 

 בפינת המסך הימנית למטה. 'תצוגת תמונות'התיבה תמונות,  ע"י סימון 

 . חיפושעל כפתור  להקישיש לביצוע החיפוש בהתאם לכל ההגדרות שנבחרו   .8

. (מסך מקדים בו מוצג סווג התוצאות על פי השדות  בהם נמצאו )מופיע - הצגת התוצאות .9

 מוצגת כרשימה בה ניתן לבצע את כל הפעולות האפשריות ברשימה תוצאת החיפוש 
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' בתחתית המסך, שמורניתן לשמור שאילתת חיפוש לשימוש חוזר ע"י הקשה על כפתור ' .11

 במסך החיפוש. 'שאילתות שמורות'ובהמשך לפתוח אותה ע"י כניסה לדפית 

 

 מחרוזת החיפוש

מחשב* וגם )תקשורת או " :דוגמאלמחרוזת החיפוש הנה הערך או ערכים שמקלידים בשדה החיפוש. 

 ". מחרוזת החיפוש יכולה להכיל בתוכה מילים שלמות או חלקי מילים, וכן תנאי חיפוש שונים.אינטרנט(

 

 )בוליאנים(  שימוש בתנאי חיפוש

כתיבת  )גם באנגלית( או, וגם , ולא, לידניתן לשלב במחרוזת החיפוש תנאים בוליאנים כמו  תחביר : 

אפשר לכתוב את האופרטורים בשפת הממשק . דומה לשפה המדוברת dtSearch-השאילתות ב

 )עברית בדר"כ( או באנגלית, והסוגריים שנעשה בהם שימוש הם הסוגריים הרגילים, העגולים.

התשובה תכלול  את כל הפריטים המכילים בשדה בשימוש בראשון,  .–( or, and) או, וגם  .1

 . השני הערךאת  או הערך הראשוןהחיפוש את 

הערך  וגםהערך הראשון  גםהתשובה תכלול פריטים שבשדה החיפוש מופיעים  –בשימוש בשני 

 השני.

זה שבא ערך אחד בלבד,  הוא אופרטור אונרי, כלומר פועל על "לא" –( not, and notלא, ולא ) .1

 .אחריו

אפשר  "וגם לא". והוא מורכב למעשה מצירוף שלהערך שלפניו ואחריו,  פועל על "ולא" 

 .וכו', ד או לא ה ב ולא גלא א,  – להשתמש בשני האופרטורים כמו בעברית

אופרטורים של קרבה. האופרטורים האלה  – n (pre/n, w/n)\, לפני, לפניn\ליד, ליד .3

מביא תוצאות שבהן " לפני" .שבין שתי המילים שמחפשיםמאפשרים להגדיר את המרחק 

אבל מביא גם ", לפני" מכיל את" ליד; "המילה השניהלפני  המילה הראשונה מופיעה

 המילה השניה, ובלבד שיהיו במרחק הנתון. אחרי  תוצאות בהן המילה הראשונה היא

 את ימצא בליד  א, המרחק יהיה מילה אחת. למשל(, בלבד)"ליד"  לא הוגדר מרחק אם

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

למשל, כדי "~~".  ע"י שימוש באופרטורטווח של ערכים  ניתן לחפש על – טווחחיפוש על  .4

המילים חייבות נכתב קודם(.  0-)ה 9~~1 , נחפש9עד  1למצוא את הפריטים שמספריהם 

 חיפוש רחב מדי יכול לארוך זמן רב! !זהירות להיכתב ברצף, ללא רווחים.

5. Wildcards –  "*"לא  מחליף אות אחת, "?" של אותיות (1 יכולה להחליף כל מספר )כולל(

 . בלבד (1 כולל

 חיפושלבתו כזה יגרמו  שמתחילותבכל מקום במילה. אלא ש: מילים  wildcardניתן להציב 

. רצוי מאד להימנע מחיפושים כאלה, ולהשתמש בפונקציות הלשוניות במקומם. איטי מאד

 חיפוש רחב מדי יכול לארוך זמן רב!לתשומת לב: 

 יש לתחום את המילה או המשפט"ולא",  כמו לחפש מילים שהן גם אופרטורים אם רוצים .6

: יש לחפש כך אחד ולא שתים ת המשפטלדוגמה: כדי למצוא פריט שמכיל א. במרכאות

 חיפוש ללא המרכאות לא היה מביא את הפריט,. "אחד ולא שתים" או, אחד "ולא" שתים
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ומבחינה לוגית הפריט לא היה עונה על כאופרטור,  הייתה מזוהה"ולא"  שהמילה מכיוון

 .השאילתה

, ויוחזרו רק לביטוי נחשבותכל עוד לא נכתב אופרטור בין שתי מילים רצופות, הן  – ביטויים .7

 יביא פריטים שכוללים את א ב ג כלומר, חיפושבסדר שבו הן נכתבו.  פריטים שיכילו אותן

 .בנפרד ג-, וב, א אבל לא פריטים שכוללים את, א ב ג הביטוי

להוציא האופרטורים : אותיות, מספרים, _, @. התווים הבאיםשאינם  לא ניתן לחפש תווים .8

 לרווח. כל שאר התווים נחשבים(, ~~ )( * ? ") שתוארו למעלה

 יתורגם, למשל, תנ"ךה )מוסרים לחלוטין כאשר הם נכתבים באמצע מיל גרש וגרשיים 

 (1א ל  למעשה זהה 1א.על    במהלך האינדוקס,  והחיפוש תנךל אוטומטית

". מילים אלה אינן מאונדקסות מילות רעשמילים מסויימות כ"מוגדרות  DTSearchבמנוע החיפוש  .9

ולכן הן מוסרות ממחרוזת החיפוש, אך נחשבות כרווח.לפיכך לא ניתן לבצע עליהן חיפוש בנפרד. 

 להלן רשימת המילים:

about 

after 

also 

and 

another 

any 

are 

because 

been 

before 

being 

between 

but 

came 

can 

cdata 

come 

could 

did 

each 

even 

for 

from 

further 

furthermore 

get 

got 

had 

has 

have 

her 

here 

him 

himself 

how 

however 

i 

indeed 

into 

its 

just 

like 

made 

many 

might 

more 

moreover 

most 

much 

must 

never 

not 

now 

only 

or 

our 

out 

over 

said 

same 

see 

she 

should 

since 

some 

still 

such 

take 

than 

that 

the 

their 

them 

then 

there 

therefore 

these 

they 

this 

those 

through 

thus 

to 

too 

under 

very 

was 

way 

well 

were 

what 

when 

where 

which 

while 

who 

will 

with 

would 

you 

your  

 

 . רגילותלאנדקס מילות רעש כמילים :  יש אפשרות הערה* 

אינדוקס הבא מילות הרעש יאונדקסו כמו מילים רגילות, או עת השב התוכנהלהגדיר מתוך  ניתן

כפתור "אפשרויות  <מתוך חלון הקמת אינדקס מילים  הקביעה מתבצעתשהמנוע יתעלם מהן. 

מומלץ השינוי בא לידי ביטוי רק אחרי ניקוי של האינדקס )שהוא חלק מהקמה מלאה(.  .נוספות"

 תקשר לתמיכת אידאה לפני שינוי ההגדרות.לה
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 פונקציות לשוניות

פונקציות אלה מאפשרות למשתמש לחפש מילה בעלת קירבה לשונית למילה המופיעה במחרוזת 

החיפוש.  תכונה זו חוסכת מהמשתמש לציין את כל האפשרויות של הופעת המילה שאותה הוא מחפש. 

 פונקציות הניתוח לשוני הקיימות הן:

הפונקציה מחזירה רק את הפריטים שבהם הערך בשדה כולו זהה לערך שחופש.  – מדויק .1

בשדה נושא יביא רק את הפריטים שהנושא שלהם הוא  היסטוריהלדוגמא:, חיפוש על המילה  

, למשל. באופן ישראל של היסטוריה, ולא את אלה שהנושא שלהם הוא בלבד היסטוריה

 . פולין מזרחת לא יביא א פוליןדומה, חיפוש על 

אחת או (, כלומר, חיפוש wildcardsבתוך הפונקציה )להוציא  אופרטורים* לא ניתן להשתמש ב

 –. זמן החיפוש אחת או שתים, אלא רק את הצירוף שתיםאו את  אחתלא יביא את  שתים

 רגיל.

 כך ", הפונקציה מחזירה רק פריטים שמתחילים בערך המבוקש.מדויקבדומה ל" – מתחיל ב .1

 . היסטוריה, ישראל לא את אבל, היסטוריה של ישראל יחזיר את היסטוריה למשל, חיפוש על

אלא אם נעשה מילים שלמות הפונקציה מחפשת אופרטורים. גם כאן, לא ניתן להשתמש ב* 

, מכיוון שאלה מילים שונות. זמן החיפוש ראשון לא יביא את ראש כלומר חיפוש על*, -שימוש ב

 רגיל.  –

תן להשתמש בפונקציה הזאת כדי להביא את כל הפריטים בהם יש ערך כלשהו בשדה * * ני 

זהירות! בלבד )זוהי הפונקציה היחידה שבה ניתן לבצע חיפוש כזה(. * המבוקש, ע"י חיפוש 

 זמן רב! חיפוש רחב מדי יכול לארוך

הפריטים מחזירה את .הפונקציה הבסיסית ביותר, ללא שום הרחבות של החיפוש – מילולי .3

כמילה בתוך מחרוזת.  ובין אםמילה בודדת, כ שהערך לחיפוש מופיע בשדה לחיפוש, בין אם

היסטוריה של  המכילים את הצירוף יחזיר גם פריטים היסטוריה כך למשל חיפוש על המילה

 .כללית היסטוריה או עם ישראל

י כמו למילה הפונקציה מחפשת את כל המילים שיש להן אותו גזע מילונ – גזע מילוני .4

 מאוחדו אחדל –)גזע מילוני הוא צירוף של שורש ובניין , בכל ההטיות האפשריות המבוקשת

 והיא, בעברית ובאנגלית עובדת הפונקציה. יש( המאוחדיםו מאוחדאין אותו גזע מילוני, אבל ל

 רגיל. –זמן החיפוש התחליף העיקרי לחיפושים שמכילים כוכביות בתחילת או בסוף מילה. 

הפונקציה מחפשת את כל המילים הנרדפות למילים שבחיפוש, על פי המילון  – נרדפות .5

 רגיל. –שהוקם בבסיס הנתונים והוגדר לשדה המבוקש. זמן החיפוש 

אך לא מורידה או (, וכו' תו טאותיות שנשמעות דומה ), הפונקציה מחליפה בעברית – פונטי .6

שמחזיר את , המקובל soundexאלגוריתם  לפי הפונקציה מחפשתבאנגלית,  מוסיפה אותיות.

. עשוי להיות ארוך –לעיתים מספר גדול מאד. זמן החיפוש המילים שנשמעות דומה, כל 

 חיפוש רחב מדי יכול לארוך זמן רב!לתשומת לב, 

מורידה את  היא, כלומרהכתיב החסר.  הפונקציה מחפשת בכל הווריאציות של – אהו"י .7

לכתוב את הערך המבוקש כדי להשתמש בה, רצוי . האפשריים בכל הצירופיםאותיות האהו"י 

 בכתיב מלא. 

 רגיל. –זמן החיפוש . בלבד לעבריתהפונקציה רלוונטית * 



 

 חיפושים                                                                                                           1פרק         
 

  Idea@ALM                                              7מדריך למשתמש                                           
 

לקבוע האם להציג או להסתיר את הפונקציה מחלונות עובדים בעברית יוכלו  שאינםלקוחות 

 .4פרמטר : dts_indexבמודול :  אחזקה < קובץ תצורה < החיפוש

הפונקציה מביאה את כל המילים שההבדל בינן לבין המילים המבוקשות הוא באות  – מקורב .8

אבל לא את , זאחו דבא, חדי יביא גם את חדא אחת בלבד, במקום כלשהו. למשל, חיפוש על

או שגיאות הקלדה,  הפונקציה מיועדת להתגבר על(. שונה האותיותמספר  שבו) שאחד

ולא מומלץ להשתמש בה באופן (, OCRמסמכים סרוקים ) שגיאות באחזור טקסטים מתוך

לתשומת לב, ארוך.  –שוטף לצרכים אחרים, באתרים שבהם בסיס הנתונים גדול. זמן החיפוש 

 חיפוש רחב מדי יכול לארוך זמן רב!

 

 מיון 

לפני הקמת אינדקס ניתן להגדיר כל שדה שזמין לחיפושים כשדה למיון, ובלבד שההגדרה תיעשה 

  שהיא קריטריון המיון המהיר ביותר.הרלוונטיות,  ברירת המחדל למיון תוצאות החיפוש היאם. המילי

התוצאות מתבצע לפני הצגתן, כלומר זמן החיפוש הוא זהה, והעיכוב יורגש אחרי הצגת חלון * מיון 

 זמן המיון תלוי במספר התשובות, ובדרך כלל הוא זניח. הביניים, ולפני הצגת רשימת הפריטים

 כשמספר התשובות לא גדול. 

 .ובסדר עולה בסדר יורד* ניתן למיין 

 

 יכולות חיפוש נוספות

החיפוש זמין כשדה לכל דבר, אותו ניתן להוסיף לכל אחד מחלונות החיפוש.  – חיפוש גלובלי .1

ניתן לשלב את החיפוש בשדה עם חיפוש בשדות כלל השדות.  על החיפוש בו מתבצע למעשה

 . נחתך על ידי רשימת המאגריםנוספים, והוא 

". זמן החיפוש בשדה להוציא "מדויק" ו"מתחיל בניתן להשתמש בכל הפונקציות הלשוניות * 

 רגיל, אם כי מספר התשובות עלול להיות גדול יחסית.

בדומה לחיפוש גלובלי, גם החיפוש הזה זמין כשדה חיפוש  – חיפוש על מסמכים מצורפים .1

, ומחזיר את Idea@ALMהמסמכים שמקושרים לפריטי ל לכל דבר. החיפוש מתבצע ע

 הפריטים הרלוונטיים. החיפוש מתבצע על רוב סוגי המסמכים שבשימוש נפוץ. 

". זמן החיפוש תלוי "מדויק", "מתחיל ב" ו"נרדפות ניתן להשתמש בפונקציות הלשוניותלא * 

ה כברירת מחדל, וניתן במספר המסמכים הרלוונטיים, ועשוי להיות ארוך. היכולת אינה זמינ

 לקבל אותה בתשלום נוסף.

בחיפוש יעלו כל : 'תקופות'אם הוגדרה בתבנית סוג החומר דפית  – חיפוש לפי תקופות .3

 הפריטים שתימצא חפיפה כלשהי בין טווח השנים המוגדר בהם, לטווח שהוגדר בחיפוש.

 .פשוטולא בחיפוש  מורכבחיפוש על טווח שנים יעשה רק בחיפוש  (1

 לא ניתן יהיה להכפיל את שדה התקופה )של הטווח( בחיפושים. (1
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 השוואת הפונקציות

 פונקציה
חיפוש 

 לדוגמא
 ולא את מוצא את

מספר תשובות 

 )ביחס למילולי(
 זמן חיפוש

 רגיל קטן יותר היסטוריה כללית היסטוריה היסטוריה מדויק

 מעט ארוך מרגיל קטן יותר מזרח פולין פולין ושכנותיה פולין מתחיל ב

 רגיל - אני ויצחק אברהם, יצחק ויעקב יצחק מילולי

 גזע מילוני
רגיל )למספר  גדול יותר התהלך שילכו הלך

 כשמשה משה התשובות(

 נרדפות
רגיל )למספר  גדול יותר יראך, הירח לבנה ירח

 התשובות(

 פונטי

מעט גדול יותר  תורכייה טורקיה תורכיה

בעברית, הרבה 

 באנגלית

מעט ארוך בעברית, 

 ארוך באנגלית
turkey thrace 

 מעט ארוך יותר מעט גדול יותר שיימחה שמחה שימחה אהו"י

 ארוך, לפעמים מאד גדול כפתר ור3קפתור, כרתור, כפ כפתור מקורב

* 
 ארוך גדול 1023 02321 ___*123

 ארוך מאד גדול 3023 2232123023 ___123*
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 חיפוש פשוט 

במנגנון זה ניתן לחפש את מחרוזת החיפוש במספר שדות וכן להשתמש באפשרויות להרחבת תנאי 

 החיפוש: חלקי מלים, תנאי חיפוש ופונקציות ניתוח לשוני.

 סדר הפעולות:

 .מבין אפשרויות החיפוש פשוטדפית חיפוש  בחירת .1

'מאגרים' )אופציונאלי( ע"י הקשה על כפתור  בחירת מאגרים נוספים לחיפוש בנוסף למארח .1

 וסימונם.

בתנאי להשתמש לצורך כך  ניתןערך/ ערכים לחיפוש. כאמור,  הקלדת ערך לחיפושבשדה  .3

 )או, וגם, ליד, ולא( ובסוגריים. חיפוש

 ליד שם השדה ") סימון " תיוג התיבה )השדה או שדות בהם יתבצע החיפוש  על ידי  בחירת .4

]ברירת תנאי' בשדה ' וגם/אואת היחס ביניהם  ע"י סימון  יש להגדירמספר שדות,  נבחרום א .5

 .[אוהמחדל בחיפוש הפשוט היא 

 וכו'. פונטי, גזע, מדויק, מילולי:  הפונקציה הלשונית בחירת .6

ולקבל, ליד כל שדה בנפרד, את מספר הרשומות העונות על  הערכהניתן להקיש על כפתור  .7

 חרו יותר מאחד.אם נב –הערך לחיפוש, לפני החיתתוך בין השדות 

  .חיפוש'כפתור 'על  ההקש .8

 

 חיפוש מורכב

במנגנון זה ניתן לחפש במספר שדות כאשר בכל שדה מוגדרת מחרוזת חיפוש שונה. כמו כן ניתן 

 להשתמש באפשרויות להרחבת תנאי החיפוש: חלקי מלים, תנאי חיפוש ופונקציות ניתוח לשוני.

 סדר הפעולות:

 ן אפשרויות החיפושמבי חיפוש מורכבדפית  בחירת .1

 .ערך/ ערכים לחיפוש בשדות הרצויים הקלדת .1

מתוך  או קבוצת ערכים, המאפשר לבחור ערך טבלת הערכיםבחלק מהשדות מופיע סמל  .3

 .יוכפל השדה כמספר הערכים שנבחרו –. בבחירת מספר ערכים )'בחירת קבוצה'( רשימה

 טבלאי רגיל או בפורמט היררכי:: אפשר להציג את ערכי טבלת המיון )דיואי( בפורמט הערה

 Y -בחירה ב= שימוש בחלון בחירה מיוחד: 3ההגדרה באחזקה < תצורה < מיון < פרמטר 

 תציג את הטבלה במבנה טבלאי כולל הכל. N –תציג את המבנה ההיררכי. בחירה ב 

  בחירה בעמודת ה'פונקציות' ע"י –משלו  פונקציה לשוניתבכל שדה ניתן לבחור  .4

במחברת השדה < תת : הפונקציות הלשוניות הרלוונטיות לשדה הערך: ניתן לקבוע את הערה

דפית 'חיפוש מילולי' < ב 'פונקציה לשונית' בחלק התחתון' : הוספת שורה ובחירת הפונקציות 

 הרלוונטיות לשדה

 .וחלקי מלים  בתנאים בוליאניםבכל אחד מהשדות אפשר גם להשתמש  .5

יפתח לבחירה את רשימת קבוצות השדות  קבוצה''תחת העמודה   מול שדה מסויים סימון  .6

 (אחזקהבפרק  קבוצות שדותהכוללות את אותו שדה )ראה הסבר מפורט על 
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 שכפול שדות'לטובת חיפוש על מספר ערכים באותו שדה : הקשה על כפתור ' שכפול שדה .7

 תוסיף למחברת החיפוש שורה, זהה לשורה בה נמצא הסמן.

'תנאים'.  בשדה בתחתית מסך החיפוש,  / ולא וגם / או בחירת בין השדות ע"י  היחס תהגדר .8

לבין  -התנאי 'ולא' מתקיים בין הערך שהוכנס בשדה העליון ברשימת השדות לחיפוש הערה: 

 בשדות הבאים. כל שאר הערכים 

 תוסיף ליד כל שדה את מספר הפריטים העונים על הערך לחיפוש'הערכה' כפתור על  ההקש .9

 .'חפש' לביצוע החיפוש על פי כל ההגדרותוהחיתוכים שנבחרו יש להקיש על כפתור  .11

ניתן להציג את טבלת המיון בפורמט טבלאי רגיל )ולא רק  פנס בשדה מיון 
 קודם (בתצוגה ההיררכית שהייתה 

= 3הגדרה באחזקה < תצורה < מיון < פרמטר 
 Nשימוש בחלון בחירה מיוחד: לבחור 

פונקציה לשונית 
 בפנס

אפשרות לקבוע את הפונקציות הלשוניות הרלוונטיות לשדה 
 הערך, בפנסים

במחברת השדה < תת דפית 'חיפוש מילולי' < 
ב 'פונקציה לשונית' בחלק התחתון' : הוספת 

 פונקציות הרלוונטיות לשדהשורה ובחירת ה

 

 מתקדםחיפוש 

סוג חיפוש זה הוא הנרחב ביותר. הוא מאפשר להגדיר צרופים שונים של קריטריונים לחיפוש תוך 

, שילוב של חיתוכים שונות עבור כל שדה פונקציות לשוניות:שימוש בכל אפשרויות החיפוש 

  (.-,  עד -,שימוש בסוגריים והגדרת טווחים )מבוליאנים

* השדות למסך החיפוש המתקדם נבחרים גם הם באחזקה < מאגרים <בחירת המאגר הרלוונטי < 

 ובחירת השדות המבוקשים מתוך רשימת השדות. 'הוספת שורה'הקשה על צלמית 

 סדר הפעולות:

 . לבחירת סוג החיפוש מתקדם הקשה על דפית .1

 השדהעל  והקשה  ע"י פתיחת תיבת הרשימה ' שם השדה'בחירת השדה לחיפוש בעמודת  .1

)מתיבת הרשימה( והכנסת הערך  הפונקציה הלשוניתלחיפוש. בחירת היחס )מתיבת הרשימה(, 

 לחיפוש )הקלדה חפשית או בחירה מהרשימה(

עם בחירת התנאי עבור השדה הבא תיפתח שורה חדשה לבחירת השדה הבא + כל התנאים  .3

 . כולל השימוש בסוגרייםוהפונקציות הרלוונטיים, 

 לדוגמא: 

או  כתב עת מסוג חומר אינם, שפנטזיהאו  יבדיונשלהם מופיעים הערכים  נושאב או כותרפריטים ש: ב

 2002-2000בין השנים  יצאו לאור,שכתב עת כרוך

 .חפשהקשה על . 3
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 החיפוש תצוגת תוצאות

 חלון תוצאות מקדים

המפרט את תקציר הממצאים, רשימת השדות בהם מקדים לפני קבלת תוצאות החיפוש יופיע מסך 

מספר הפריטים שנמצאו, גודל המנה, והמילים , התבצע החיפוש או הערכים שנמצאו מתאימים לחיפוש

 שהשתתפו בחיפוש. 

מוצג מספר המופעים שלה באינדקס כולו, כלומר בכל המאגרים, ואם מילה מופיעה מספר לצד כל מילה 

פעמים באותו פריט, כל מופע יספר בנפרד. הנתון מתקבל מסטטיסטיקה של האינדקס ולא מביצוע 

  חיפוש נוסף, השגתו אינה אורכת זמן, והוא מיועד לספק מידע נוסף שקשור בחיפוש.

 ניתן להסיר את הסימון לצד מילים שאינן רלוונטיות לחיפוש. -השאילתה ע"מ לצמצם את תוצאת 

 הערות: 

רשימת המילים עלולה להיות לא מדויקת. על מילים  פונקציות לשוניותבכאשר עושים שימוש * 

 .תןלא יובאו הפריטים שמכילים או כלומר, ולא שמוצאות מהחיפוש יופעל תנאי

 .17פרמטר < dts_indexבמודול  באחזקה <קובץ תצורה <את חלון התוצאות המקדים * ניתן לבטל 

 

 .'הערכה'לפני אישור לביצוע החיפוש ניתן לקבל הערכה של תוצאת החיפוש, ע"י הקשה על כפתור 

כמו כן, אם מקושרים לפריטים קבצי תמונות, ניתן לבחר את תצוגת תוצאות החיפוש כ 'אלבום תמונות' 

 שבתחתית מסך החיפוש.  תמונות' 'תצוגתע"י סימון התיבה 

   

 ,תנאי החיפוש העונים על תופיע רשימת הפריטים במסך המקדים 'אישור' לאחר הקשה על כפתור 

 שהיא רשימה לכל דבר. 

או להיפך, לפי בחירת  רשימה, לתצוגת אלבום* לאחר הצגת הרשימה, יש אפשרות לעבור מתצוגת 

 המשתמש.

בשתי התצוגות הקשה כפולה על הרשומה/התמונה מובילה לחלון הצגת הפריט )לצורך תצוגה בלבד, 

 לא לעריכה או עדכון(.

 

 בעיצובים שונים: רשימת תוצאות החיפושתצוגת ניתן להגדיר את  שים לב: 

)שדות המידע של הפריט( אותם ניתן לבחור, ולקבוע כברירת  עמודות טקסטרשימה המכילה  .0

 . ביותר ממאגר אחדמחדל כאשר מחפשים 

ההגדרה תיעשה ב: אחזקה < קובץ תצורה < חיפושים < סימון השדות הנבחרים 

 בדפית 'הצגת שדות'.

הפריט( אותם ניתן לבחור, ולקבוע כברירת רשימה המכילה עמודות טקסט )שדות המידע של  .2

 .עבור כל מאגר בנפרדמחדל 

לרשימה  dwההגדרה תיעשה באחזקה < מאגרים < בחירת המאגר < בחירת 

 מהתפריט.
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 )אם קושרה במולטימדיה(.  טקסט + תמונה עמודותרשימה המכילה  .3

לרשימה יש  dwההגדרה תיעשה באחזקה < מאגרים < בחירת מאגר < בבחירת 

 לבחור אחת מהאפשרויות המכילות תמונה.

 כברירת מחדל. -לבחירה(  –כולל כותר)או לא  אלבום תמונותרשימה המעוצבת כ .2

ההגדרה תיעשה באחזקה<מאגרים< בחירת המאגר להגדרה<סימון התיבה 'תצוגת 

 אלבום תמונות'.

  

 תצוגת מידע על פריט

בסרגל הכלים   מידעוהקשה על צלמית  ! סימון אחת הרשומות ברשימת תוצאות החיפוש .1

אם נכתבו כאלה בפריט,  –של נושאים  פירוט עמודים/גליונותמאפשר קבלת מידע נוסף, כמו: 

 בצבע, ומופיע בראש הרשימה,  מודגשכאשר הנושא שעליו נערך החיפוש 

 אם קושרו כאלה בפריט. –או לראות את קישורי המולטימדיה שלו 

 dwיש להכנס לאחזקה< מאגרים< מאגר כללי< ב : שדה  !מידע*  על מנת לקבוע מה יופיע בצלמית ה 

 למסך מידע< לפתוח טבלה ולבחור את הרצוי.

בסרגל   הצגה להקיש על צלמית, או הקשה כפולהש עליו יהקיש לכדי לצפות בפריט מן הרשימה  .1

 הכלים.

. במחברת זו תצוגת פריטחיפוש תפתח מחברת בבחירה של אחד הפריטים מתוך רשימת תוצאות ה .3

 .מופיע מידע על הפריט הכולל את פרטי הקטלוג, השאלות והזמנות

 : בראש המחברת, לצד הדפיות.שפת הפריט -בתצוגת הפריט ניתן לבחור את שפת הצגתו  .4

*  את דפיות מחברת תצוגת החיפוש וכן את השדות שיוצגו בתצוגה זו ניתן לבחור/לקבוע עבור כל סוג 

 חומר: 

לקביעת דפיות מחברת התצוגה: באחזקה < סוגי חומר <לבחור את סוג החומר  (1

  .'מצג חיפושים'לעיצוב<דפית 

(, שאלהועם/בלי שדות ה ,בלי תמונה/עםכאן ניתן לקבוע את סגנון המסך הראשון )

 .(דפית קישורים, עם /בלי עם/בלי כרכיםואת המסך השני )

לקביעת השדות שיוצגו בתצוגת הפריט : באחזקה < סוגי חומר <לבחור את סוג  (1

 < לבחור את השדות הרצויים. 'יוצג בחיפוש'החומר לעיצוב<דפית 

   

פרטי הקטלוג. כאשר שורה מסומנת בצבע כחול, ניתן לקבל בהקשה עליה רשימת  מסך ראשון

המחבר תציג את כל   הקשה עלפריטים נוספים המקושרים לאותו ערך. לדוגמא, 

. ניתן לבצע גלישה "למעלה")הקשה על שם השדה תביא הפריטים של אותו מחבר

את כל  את נתוני האב( או גלישה "למטה" )הקשה על הערך בשדה תביא

 הפריטים הנוספים המקושרים לערך(.

 ונתוני עותקים.  כרכים נתוני ,המשך פרטי הקטלוג מסך שני

 . ת הנושאים אליהם מקושר הפריטורשימ נושאים

 מלל חופשי. –מידע נוסף  מידע נוסף
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ידי -. ניתן להוסיף ממתינים לרשימה עללפריט קוראים הממתינים בתוררשימת ה ממתינים

 מסרגל הכלים. הוספת שורההקשה על 

 .הפריט שלקבוצות הפריטים הקישורים האנליטיים ורשימת  /אנליטיקב

 קובץרשימת מרכיבי מולטימדיה הקשורים לפריט. ממסך זה ניתן לפתוח את  מולטימדיה

 המולטימדיה על ידי הקשה כפולה עליו.   

תר אינטרנט או כתובת דואר אלקטרוני אפשרי רק אם קיימת קשר לא הערה:

 תקשורת כזו.

.השאלות שמועד החזרתן עבר רשימת עותקים מושאלים והיסטוריית השאלות השאלות

 יופיעו באדום.

 

 בסרגל הכלים.  עדכוןקטלוג של פריט מתוצאת החיפוש יש לסמנו ולהקיש על צלמית  לעדכן* כדי 

שנפתחת בהקשה הכפולה על הרשומה או  התצוגה)ולא מחברת  מחברת הקטלוגבמצב זה תיפתח 

 .בהקשה על צלמית 'תצוגה'(

 .או  לקובץ טקסט excel* ניתן לבצע יצוא של רשימת תוצאות חיפוש ל  

בחירת הדוח הרצוי  דוח',  'הדפסתהקשה על תפריט הדפסה )ראש החץ לצד צלמית 'הדפסה'( בחירת 

 ליצוא < צפיה מקדימה בדוח לפני הדפסתו, ובחירת הדפסה או  בחירת פורמט לייצוא הרשימה: 

, לפתוח את הלחצן בסוף השדה, ולבחור מיקום ושם לאקסל' 'יצואלדוגמא: ביצוא לאקסל יש לסמן 

 קסט.כנ"ל לגבי ייצוע לקובץ ט'בצע'. יש להקיש על כפתור  -לקובץ האקסל. לביצוע 

 

 שמירת שאילתות 

 ניתן לשמור בIdea@ALM  פרטיותושאילתות חיפוש  כלליותשאילתות חיפוש. 

 .משתמש שאינו מנהל מערכת יכול לשמור שאילתות פרטיות בלבד, השייכות להרשאה שלו 

 .את השאילתות הכלליות יכול לשמור מנהל המערכת בלבד 

  והן שאילתות כלליות.כל המשתמשים יכולים להפעיל הן שאילתות פרטיות 

   קביעת הרשאת מנהל מערכת נעשית ב: אחזקה<הרשאות< הקמת הרשאה חדשה< בתחתית

)לא ניתן להוסיף בהרשאה קיימת,  'מנהל מערכת'את התיבה  יש לסמן ' ב  'פרטי קבוצה'דפית 

 רק בהקמת הרשאה חדשה(.

 בתחתית מחברת החיפושים. בזמן  'שמור'מתבצעת ע"י הקשה על כפתור  שמירת השאילתות

השמירה יכול המשתמש להגדיר מאפיינים עבור השאילתא )תיאור השאילתא, הערה ותאריך 

 תפוגה(. 

 נקבע באופן אוטומטי.  תאריך יצירת השאילתא 

  נקבע לפי סוג ההרשאה )מנהל מערכת או הרשאה  – פרטית או כלליתהאם השאילתא

 רגילה(.

 נקבעת בקובץ התצורה : אחזקה< תצורה <  הרשאות גהתאריך התפוברירת המחדל ל- 

 )ברירת מחדל למספר הימים של שאילתא כללית/פרטית(. .2, 3פרמטרים 
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 של שאילתא: משתמש שאינו מנהל מערכת יכול למחוק שאילתות  מחיקה/שינוי תאריך תפוגה

כת יכול או לשנות את תאריכי התפוגה של השאילתות הפרטיות של ההרשאה שלו. מנהל מער

 לבצע את השינןיים עבור השאילתות הכלליות.

 שאילתות שמורות'נעשית במחברת החיפושים ע"י הקשה על דפית  הפעלת שאילתות שמורות' .

מופיעה רשימת השאילתות השמורות הפרטיות של ההרשאה, ורשימת השאילתות הכלליות. 

ניתן לשנות את השאילתא לחיצה כפולה על כותרת שאילתא מביאה את סוג החיפוש המבוקש. 

ולשמור את השינויים ) תחת אותה שאילתא או בשאילתא חדשה(. ניתן להפעיל את השאילתא 

 ללא/לאחר ביצוע שינויים.

 לא קייםשדה כבר לפיכך, יתכן מצב בו השדות, כולל המיון.  כלשאילתה נשמרים  תבשמיר: הערה

 כי כך הוגדר בעת שמירת השאילתה. – יופיע שםעדיין , והוא לא מוגדר למיוןבמערכת, או 
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