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 הקדמה
לקהל הרחב מחוץ לארגון. הוא מאפשר  ,להצגת המידע המקוטלג במערכתמודול האינטרנט משמש 

 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. 
 

 מתקדםחיפוש ו )בשדות נבחרים( בסיסיחיפוש , )גלובלי( מהירחיפוש  הן ותשיטות החיפוש הסטנדרטי
 קודמות שנשמרו. חיפוש שאילתות הפעלתעל ידי ניתן גם לבצע  חיפושים . )הצלבות בין שדות שונים(

 

מערכת ללא הבכל  ,אחד או יותרערך לחיפוש  ,אחת במחרוזת חיפוש שימוש מהירחיפוש 
תנאים חלקי מילים, ב ניתן להשתמש. שדות או מאגריםסינון או בחירת 

  .לשוניותופונקציות )אופרטורים(  בוליאנים

 נבחרים  שדותב ,אחד או יותרערך כדי לחפש  ,אחת מחרוזת חיפוששימוש ב בסיסיחיפוש 
בכפוף להגדרות והרשאות המשתמש שהוגדרו ע"י  – שנבחרו םמאגריב

תנאים בוליאנים חלקי מילים, ניתן להשתמש ב מנהל/ת המערכת.
 .ותופונקציות לשוני )אופרטורים(

אחד או יותר במספר  ערךמחרוזת חיפוש אחת או יותר כדי לחפש בשימוש  מתקדםחיפוש 
ופונקציות תנאים בוליאנים חלקי מילים, לשנבחרו. בנוסף  םמאגריבשדות 

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

בשדות חיפוש 
 ראשיים

על המופעל  משתמש במנוע החיפוש( לא)לא טקסטואלי  SQLזהו החיפוש 
 מקטלגים באינטרנט. לשל הפריט. הוא משמש בעיקר  הראשיים השדות

 חיפושים שמורים
 (שאילתות שמורות)

 לשימוש חוזר. נבחרות  חיפוש שאילתות שמירת
 ימנהל ברמת נשמרות )"חיפושים נבחרים"(  כלליותה שאילתותה .1

 על ידי כל המשתמשים.  וניתנות להפעלההמערכת 
 נשמרות שאילתות של המשתמש המזוהה )"חיפושים אישיים"( .1

רק על ידי משתמש מסוים.  להפעלה ותנניתו ברמת המשתמש
 שיטות החיפושבכל זמינה שמירת שאילתות 

רשימת עשרת החיפושים האחרונים שביצע המשתמש המזוהה  .1
 )"חיפושים אחרונים"( 

. כך ייחודיות בצורת עץ טבלאות או היררכי נתוניםמבנה ויזואלית של הצגה  מבנה היררכי 
 )תיזאורוס(ם שאיטבלת הנו למשלככי, או נה ההירבשל פריט במ מוצג מיקומו

 .בהיררכיהפריטים גלישה אל ומתאפשרת  על רמותיה השונות,
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  במודול האינטרנט משתמשהממשק א. 
המחולק  , מסך ראשיעליון חיפושים באנר עליון, סרגלמ מורכב במודול האינטרנט משתמשהממשק 

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

 .בנוסף יש חלון להגבלת/הרחבת הגדרות החיפוש .הקשור בתוצאות החיפוש ומאפשר גלישה חדשה
ור/ירוק, אפור/אדום, כחול/ירוק, אפת קיימות: ניתן לבחור את ערכת צביע הממשק מתוך ארבע ערכו

 אפור/כחול )בדוגמאות שלהלן נבחרה ערכת כחול/ירוק(. 
כמו כן ניתן לקבוע את צבע הכותרת על הבאנר העליון. בחירת הערכה וצבע הכותרת מתבצעת בממשק 

 129 -ו 128החלונות ב:  אחזקה < תצורה < מאגרים באינטרנט < פרמטרים 
 
 

)הקשה על   לאחר כניסה מזוהה: .קובע את שפת הממשקהמערכת ומציג את שם  – וןהבאנר העלי

 . 'כניסה' בצד שמאל של הסרגל העליון( יופיע שם המשתמש על הבאנר
 

  .ולהיעזר באפשרויות השונות שהוא כולל הנגישותממשק ולהשתמש בכמו כן ניתן לעבור 
 ותנגישר'  לפירוט נוסף

 
 

 
)הקשה על  , לכניסה מזוההלקישורים חיצוניים ,משמש לבחירת סוג החיפוש הרצוי – הסרגל העליון

 .להצגת עזרה למשתמשו 'כניסה'(
 עליוןתפריט להגדרות הסרגל ר' 

 
 
 

בחירת פרופיל  ,חיפושה להגדרתמחולק לשלושה חלקים: החלק העיקרי אשר משמש   - המסך הראשי

  .פעולות ולביצוע החיפוש תוצאות להצגת החיפוש, אפשרויות החיפוש והגבלות החיפוש, וכן
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 פרופיל החיפוש
במידה ויש יותר ממאגר אחד  קובע אילו שדות, פונקציות ומאגרים משתתפים בחיפוש. פרופיל החיפוש

לחיפוש אפשר להגדיר לכל מאגר את שדות החיפוש הרלוונטיים עבורו. בהקשה על 'שינוי פרופיל חיפוש 
 הגדרת פרופיל החיפוש.ר' להגדרה ניתן לבחור את המאגר ש'יארח' את החיפוש. 

תם )למשל סניפים שונים שכולם ספריות ( אין צורך לשנות : במידה וכל המאגרים זהים במהוהערה
פרופיל חיפוש. כאשר לא רוצים לאפשר שינוי פרופיל ניתן להגדיר זאת ב:תצורה < מאגרים באינטרנט < 

 ולבחור את המאגר ברירת המחדל להצגה. 121פרמטר מס 
לא יוצג הפרופיל והמערכת  –יופיעו כל הפרופילים לבחירה. אם הוא מלא  –אם הפרמטר יישאר ריק 

 תתנהג לפי המאגר שנבחר. 

  חיפושהשדות 

, ויכולים להיות שונים האדמיניסטרציה בחלונותהמוצגים בכל סוג חיפוש מוגדרים במערכת שדות החיפוש 
   .הגדרת שדות החיפושעבור כל סוג חיפוש וכל מאגר. להגדרת השדות ר' 

  
הבסיסי ובחיפוש פעיל בחיפוש ן להגבלת/הרחבת הגדרות החיפוש. חלון זה בצד שמאל מופיע חלו

בהתאם להרשאות  – מאגרים לחיפוש)לתייג את התא(ניתן לבחור המתקדם. בחלון זה, בדפית 'חפש ב:' 
, ובדפית 'מתקדם' להגדיר את שפת התכנים ואת אופן תצוגת התוצאות. בחיפוש המתקדם המשתמש

 את התנאים בין השדותת וניתן גם לבחור את התמיינות התוצאו

 

 
 התפריט הצדדי

חיפושים נבחרים שנשמרו עבור המשתמשים כולל . הוא מציג קישורים פנימיים וחיצוניים ימיןצד תפריט 

רלוונטיים וקישורים לאתרים  הצגת קטלוגים אחרונים, ע"י מנהל/ת המערכת וע"י המשתמש המזוהה
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 . ע"י מנהל המערכתשנבחרו 
 ,)'החשבון שלי'( השאלותיו היסטוריית ההשאלות והזמנות פרטי המשתמשבתפריט הצדדי ניתן לצפות ב

  שהוגדרו עבורו במערכת.לבצע פעולות נוספות בהתאם להרשאות המשתמש  ' האישי יכולסל'ב
 תפריטים לאינטרנט הגדרתלהגדרת התפריט הצדדי ר' 

 
 (שמורותחיפוש שאילתות חיפושים שמורים )
שאילתות חיפוש שונות, העשויות להיות רלוונטיות למשתמשי האינטרנט  Webניתן לשמור בממשק  ה 

החיפושים מורכבים.  טה ויעילה בעקר כאשר תנאי שאילתת החיפושככלל. הפעלתן מהירה ופשו
נבחרים  חיפושים אישייםלכל המשתמשים. משתמש מזוהה יכול לשמור לעצמו  חשופים הנבחרים

 ניתן להציג למשתמשים את .החיפושים האחרונים 32 עבורו נשמריםלשימוש חוזר שלו בלבד. כמו כן 
 שבוצעו במערכת.)"חדש על המדף"(  קיטלוגים אחרוניםה

 

 "חיפושים נבחרים"
 .לשימוש כלל המשתמשים מנהל/ת המערכת,ע"י שנשמרו  חיפוש שאילתות םההחיפושים הנבחרים 

במסך החיפוש, בהקשה על כפתור או בממשק החלונות, , Webשמירת השאילתה מתבצעת בממשק  ה 
 בתחתית המסך. 'שמירת החיפוש'

את פרק ו ור תאריך תפוגה ולבחור את סיווגה, לבחשאילתת החיפושתיפתח תיבה בה יש לקבוע את שם 
או  'תאריך עדכון: 'על איזה שדה לחתוךכן ו)שבועי/חודשי/שנתי(, זמן  מרווחניתן  לחתוך על  לחיפוש: הזמן

שדה  . במידה והוכנסה תקופה והמשתמש לא קבע על איזהקטלוג' )"פריטים חדשים/שעודכנו"(תאריך '
 .קטלוג'תאריך 'לחתוך, יתבצע חיתוך על שדה 

 
  :ב להשתמש ניתןהערה URL חיצוניים מאתרים אליה קישורעל מנת ליצור  השאילתה של. 
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 בהקשה על גלגל השיניים משמאל  לרשומת את נתוני השאילתה לאחר שנשמרה /למחוקלערוך/להציג ניתן :

 .הרצויה תבאפשרוהשאילתה השמורה ובחירה 

בו נשמרה  לממשקללא קשר  כן ניתן ליצור שאילות חיפושים שמורים גם בממשק החלונות ולהציגן: הערה

 השאילתה

 

 WEB ה בממשק הצד בתפריטהחיפושים הנבחרים  הצגת

 
 
 WEB ה בממשק הצד בתפריט שמורה חיפוש שאילתת להציג מנת על לבצע שיש השלבים הלןל

 WEB ה בממשקמסוג 'כללית'  -ת החיפוש שאילת שמירת .1

 על הסמן את להציב<  צדדי תפריט<  לאינטרנט תפריטים הגדרת<  אחזקה: חלונותה בממשק .2
 'הוסף' כפתור על להקיש<  ימין בצד" שאילתות"

  שיצרנו החדשה השאילתה את לבחור' תג' בשדה .3

 ולבחור אותו. להצגה השאילתה שםלהקליד את : הוספה' <טקסט' בטבלת, שמאל בצד .4

, כאשר מסומן גם 'חשוף לאנונימוס יוצג 'לאנונימוס חשוף'ו' פעיל' התאים את( לא או) לתייג .5
 החיפוש השמור גם לאורח לפני כניסה מזוהה.
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  שמירת שאילתות 'חיפושים אישיים'

ע"י המשתמש המזוהה, ורק הוא יוכל לראותן בהמשך ולהשתמש בהן שוב  החיפושים האישיים נשמרים

לאחר שהוגדרה שאילתת . מתאימה בהרשאה כניסה לאחר מתבצעת השאילתות שמירת או למחוק אותן.

 להקיש על כפתור 'שמירת החיפוש' תחת שדות החיפוש. ייפתח חלון שמירת השאילתההחיפוש יש 

 

. 'חיפושים אישיים'ברירת המחדל ל'סוג השאילתה' עבור משתמש ללא הרשאת מנהל מערכת יהיה 

 או כלליתמשתמש בעל הרשאת מנהל/ת מערכת יוכל לבחור בעת השמירה אם תהיה זו שאילתת חיפוש 

 .אישית

 .האישיים החיפושיםוגם את החיפושים הנבחרים המזוהה יכול להפעיל גם את המשתמש * 
 הנבחרים החיפושיםהמשתמש האנונימי יכול להפעיל רק את * 
בהקשה ב'חיפושים נבחרים' < : לאחר שנשמרה ת החיפושאת נתוני השאילת /למחוקלערוך/להציג ניתן* 

 .הרצויה תמשמאל לרשומת השאילתה השמורה ובחירה באפשרו "גלגל השיניים"על 
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 קיטלוגים אחרונים

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

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

 .עדכונים אחרוניםלהגדת מספר הימים ר' שהוגדרה במערכת. 
 

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

של התוכנה יכול להוסיף ביקורת לפריט שקיים במערכת,  Webמשתמש מזוהה שגולש בממשק  ה 
 של הפריט ככזה שמאפשר כתיבת ביקורות.  סוג החומראת  /ההמערכת הגדיר /תבתנאי שמנהל

  את הביקורת. /המערכת אישר /תהלרק לאחר שמנ Webהביקורת על הפריט תוצג בממשק  ה 
  בהקשה על כפתור ביקורות ניתן לצפות בביקורות קיימות וכן להוסיף ביקורת חדשה.

 .ביקורותהסבר מפורט ר' ל
 

 צד שמאלתפריט 

 נגישות
רק  פעיל  -תוצאות החיפוש שהתקבלו הקשור ל 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 

 מציגהלצד רשימת התוצאות מצד שמאל תופיע רשימת נושאים נוספים. רשימה זו  -  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

 .החיפוש 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
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 כניסה מזוהה

 לחיפושים בהתאם להרשאות המשתמשכניסה מזוהה מאפשרת למשתמש לבצע מספר פעולות בנוסף 

 כפי שנקבעו ע"י מנהל המערכת. 

ו/או משתמש  מספרהעליון בצד שמאל  תיפתח תיבת דו שיח בה יש להכניס  בתפריטהקשה על 'כניסה' 

 . שם המשתמש המזוהה יופיע על הבאנר העליון מצד שמאל, ותיבת ה'כניסה'סיסמה ולהקיש על כפתור 

 .''יציאה תתחלף ל ''כניסה

בכניסה הראשונה על המשתמש להגדיר  את שאלות ותשובות האבטחה שלו : יש להכנס ל 'חשבון 

, אישיות מתוך אוסף שאלות מוכןהאישי'  < לדפית 'שאלות אבטחה' ולבחור שתי שאלות אבטחה 

 ולהוסיף את התשובות עליהן.
. "זקוק לעזרה?" ובבכניסה הבאה, במידה ונשכחה הסיסמה או מס' המשתמש, יש להקיש על הכית

 להקיש על סוג הבעיה )ר' בדוגמה שלהלן(.

 ת יתקבל חלון עם הסיסמה שנשכחה..לאחר שיוכנסו התשובות הנכונו
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 סיסמאותהמנגנון 

ניתן בתוכנת החלונות עבור משתמשי ממשק האינטרנט, כמקובל בשוק.  מנגנון הסיסמאות נוצר .א

+מספרים(, מספר נסיונות  )אותיות מחייבהפורמט את הלקבוע את  אורך הסיסמה הנדרשת, 

כניסה, נעילת/שחרור סיסמה , תוקף סיסמה ועזרה למשתמש )שחזור סיסמה, שאלות אבטחה 

 אישיות, שמירת סיסמה, שליחה במייל של הסיסמה (

 להגדרות השונות יש להיכנס בתוכנת החלונות למודול האחזקה < תצורה < קוראים: .ב

 סמה המינימליאורך הסיקביעת  – 11פרמטר 

 (Y/Nהאם לחייב שילוב אותיות ומספרים בסיסמה )הגדרת פורמט הסיסמה :  – 11פרמטר 

 = לא מוגבל( 2סיונות הכניסה השגויים לנעילת חשבון )ימספר נ – 15פרמטר 

 פרק הזמן לשחרור )אוטומטי( של נעילת החשבון )בשניות( – 14פרמטר 

 תוקף הסיסמה בחודשים – 11פרמטר 

 מספר הסיסמאות לשמירה )היסטוריה( עבור משתמש – 17פרמטר 
 

בהתאם להגדרות  – יכול לבצע המשתמש המזוההפעולות נוספות אותן  לאחר הכניסה המזוהה יוצגו

 :והרשאת

 אם הוגדרו כאלה, וצפייה בפריטים שאינם מורשים לצפייה למשתמש  חיפוש במאגרים נוספים

 שאינו מזדהה

 לשימוש  יםאישי חיפושים שבוצעו ע"י המשתמש המזוהה, ושמירתבחיפושים אחרונים  הצפיי

 חוזר. 

 של המשתמש המזוהה הכולל פרטים אישיים, רשימת השאלות בפועל,  צפייה בפרטי החשבון

 .היסטוריית השאלות ורשימת הזמנות

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

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

הפעולה. תאריך ההחזרה הצפוי ישתנה  ןכישלואו . 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', למלא את הפרטים ולהקיש על כפתור 'שינוי סיסמה'המשתמש. יש להקיש על דפית 

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

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

 למעלה. לצד פריטים שנאספו לסל יופיע הסמל 

 

שהרשאת , וכן לוודא בתבנית סוג החומר: על מנת שיופיע סמל הסל לצד הפריט יש להגדירו חשוב

 כוללת את השימוש בסל. המשתמשים

דפית 'תצוגת רשימה' בחלק -: אחזקה < סוגי חומר< בחירת סוג החומר להגדרה < דפית 'אינטרנט' < תת. ב1

 'פרמטרים' לתייג את התא 'הוספה לסל'

נט' < מדור דפית 'אינטר-[ < דפית 'הרשאות' < תתuser< הרשאת משתמשים מזוהים ]קוד=  . בהרשאות1

 אדום.  X'קוראים' )צד שמאל של החלון( < לוודא שהמפתח לצד 'סל' לא חסום ב
 
 

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

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

תן גם להזמין ישירות מתוך כרטיסני. 'הזמן'כפתור 
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 בתפריט הצדדי, מבלי לעבור דרך הסל 'הזמנה'הפריט לאחר פתיחתו, ע"י הקשה על  

פריטים שהוזמנו יוצגו בכרטיס האישי, בדפית 'הזמנות/בקשות', והמזמין ייכנס לרשימת 

 הממתינים לפריט.

 מיילאישליחת פריטים ב 

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

 .'שליחת פריטים באימייל'הפריטים והקשה על כפתור 

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

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

  .'שלח'

 

 



  מודול האינטרנט                                                                                                

 מדריך למשתמש                                   54 מתוך 11 עמודאידאה מערכות מידע                              

 

 

 סוגי החיפוש
 .חיפוש בסיסי וחיפוש מתקדם ,[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 

שכן ממוקדת  פחותאך  ,זוהי אפשרות החיפוש המקיפה ביותר בהתאם להרשאות המשתמש.  -מאגרים 
 .במערכת הקשריםהכל במאחזר את כל המופעים של המילה  חיפוש כזה 

)שאילתות  יםחיפושים נבחרן להציג עמוד שבו בנוסף לשורת החיפוש ניתבחירה בחיפוש זה מציגה 
 כלליות( המיוצגות ע"י תמונה + טקסט. שמורות 

ואז היא תיפתח ישירות על במסך בתצוגת אלבום, או מספר שאילתות.  –ניתן להציג שאילתה אחת 
השאילתות יוצגו באמצעות התמונות ששויכו להן, לפי הסדר שנקבע במודול הניהול. ניתן לקבוע אילו 

בחירת השאילתות והצגתן מתבצעת יצג כל שאילתה והמלל המלווה אותה. שאילתות יוצגו, איזו תמונה תי
 ".הצגת שאילתות באינטרנט"במודול האחזקה : 

 כאן ניתן לבחור את השאילתה/ות להצגה בדף החיפוש המהיר. הצגת שאילתות באינטרנט

 בה ניתן להגדיר:  'ראשי'תיפתח דפית  הקשה על צלמית 'הוספה' ב .1

 להקליד את תיאור השאילתה –בשדה 'תיאור'  .1.1

לבחור את השאילתה )ששמרנו מראש  -בשדה 'בחירת שאילתה' ) מוצג סמל הטבלה ]...[(  .1.1

 בממשק האינטרנט או בחלונות(

בשדה 'תמונה' נבחר לשאילתה תמונה מייצגת מאוסף התמונות הקיים )ניתן כמובן להוסיף  .1.1

 לכאן תמונות באופן עצמאי(

 מצא בראש החלון קובע אם תוצג השאילתה בדף החיפושתיוג תא הסימון 'פעיל' שנ  .1.5

 או לא. –המהיר 
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בדפית 'טקסטים להצגה' ניתן להוסיף כותרות נוספות שיופיעו תחת התמונות המייצגות, או   .1

בראש השאילתה כשיש רק אחת פעילה )ר' צילום מסך הבא כפי שתוצג השאילתה בממשק 

 האינטרנט(.

 
אחת, יוצגו התמונות שנבחרו לייצוגן + התיאורים שנכתבו עבורן. הקשה על כאשר ייבחרו יותר משאילתה 

שאילתות  1התמונה המייצגת תפתח את רשימת תוצאות השאילתה )בצילום שלהלן נבחרו להצגה  
 לתצוגה(

 
 

 
 

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

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

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

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

 להלן פונקציות מילוליות ר' יותלפירוט השימוש בפונקציות הלשונ

 
 תוצאות החיפוש.. לקבלת Enterאו הקש . חפשהקש על כפתור 
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 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
 '.אוהתנאי ביניהם יהיה 'כש החיפוש יתבצע בכל השדות המסומנים, שדות מספר

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

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

 להלן הגדרת השדות לחיפושר' קביעת השדות שיוצגו במסך החיפוש * ל
 

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

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

 להלן פונקציות מילוליותלפירוט השימוש בפונקציות הלשוניות ר' 
 

 תוצאות החיפוש.. לקבלת Enterאו הקש . חפשהקש על כפתור 
 
 

 חיפוש מתקדם

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

 על שדות מספרים ותאריכים.חיפוש ע"פ טווחים השדות, וכן 
ת הפונקציה הלשונית א ולבחוראת מחרוזת החיפוש בתיבה  יש להזיןעבור כל שדה שישמש בשאילתה, 

 מתוך התפריט הנפתח. 
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רשימה המתוך  ניתן לבחור את הערך לחיפוש, מחבר, שפה, קישור לנושא, סוג חומר, כגון שדותבכמה 

  לצד השדה.  זכוכית המגדלתהסמל הקשה על  ידי על –הקיימת במערכת 

 .הגדרת טבלה לשדה ר'  הגדרת הצגת הטבלה* ל
 

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

 ובחירת התאריך לחיפוש.
 

 
הנתונים, ללא ישירות על בסיס חיפוש  אפשרות SQL - זהו חיפוש  - חיפוש על שדות ראשיים

. משמש שהוגדרו ע"י מנהל המערכת של הפריט הראשיים על השדותהמופעל  ,החיפוששימוש במנוע 
 .הגדרת שדות ראשייםלהגדרה ר'  מקטלגים באינטרנט.לבעיקר 

 

 
  מבנים היררכיים

לשקף בצורה ויזואלית  יםמאפשרהם  לבסיסי נתונים של ארכיונים.בעיקר שמשים המבנים ההיררכיים מ
מבנה או לתצוגה של מיקום הפריט ב מבנהלצרכי עיון ב הם,ולנווט ב הנתוניםוידידותית את מבנה 

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

 מהפריטים המופיעים בהיררכייה.לפי מבנה היררכי. גם כאן ניתן לגלוש דרך המבנה לכל אחד 
  .מבנים היררכייםלהגדרת המבנה ההיררכי ר' 
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כמו כן ניתן להציג מבנים היררכיים ]"תצוגת עץ"[ גם של טבלאות יחודיות או של תיזאורוס הנושאים 
 למשל:  

טבלת הנושאים באופן היררכי את  יש לארגן של עץ הנושאים : על מנת לקבל תצוגה משמעותיתחשוב
. כלומר, בנייה נכונה של הנושאים כאשר הראשיים תוך שמירה על הרמות השונות בתוך העץ ,עקבי

מוגדרים כרחבים ואלה שתחתיהם מוגדרים כצרים )מקושרים בכרטיס הנושא הראשי כנושאים 
 שנה שלו וכן הלאה.צרים(,כאשר כל נושא צר יכול לשמש כנושא רחב עבור נושאי מ

 בחלונות :תצוגת העץ להגדרת 

 .Nצ"ל  184. אחזקה <תצורה <מאגרים באינטרנט < פרמטר 1

 למשל(:  'נושאיםלבחור את הטבלה: '. אחזקה < מבנים היררכיים <הוספה )1

 'הצגה באינטרנט'  את התא לתייג* 

 )נושאים למשל(  להגדיר טבלאות אב ובן* 

 'היררכי' =סוג קישור* 

 ' מונח רחב'שדה מקשר = * 
בדוגמה שלהלן ניתן לראות את רמות העץ השונות של הנושא "אמנות" כפי שהוגדרו בטבלת הנושאים. 

לצידם )ר' + בפתיחה ראשונה יוצגו כל הנושאים, כאשר אם יש להם היררכיה תחתיהם יופיע סימן 
 במסגרת האדומה(. 
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הקשה על הערך ושא "אמנות" במסגרות הירוקות(. לצד הערך תפתח את העץ )ר' עץ הנ+ הקשה על ה 
עצמו תציג את פרטיו. הקשה על 'הצגת כל המידע' תציג את כל הרמות שלו )צרים, רחבים( , 'הצגת 

 תוצאות החיפוש' תציג את הפריטים המקושרים אליו
 
 

 

 

 מחרוזת החיפוש
 חיפוש יכולה להכיל מיליםמחרוזת ה .מחרוזת החיפוש הנה הערך או ערכים שמקלידים בשדה החיפוש

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

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

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

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

  :שימוש בתנאי חיפוש בוליאנים
 ., לידולא, לפני לא,  או, וגם, : ניתן לשלב במחרוזת החיפוש תנאים בוליאנים

דומה לשפה המדוברת. אפשר לכתוב את האופרטורים בשפת הממשק  dtSearch-השאילתות בכתיבת 
 )עברית בדר"כ( או באנגלית, והסוגריים שנעשה בהם שימוש הם הסוגריים הרגילים, העגולים.    

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

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

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

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

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

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

 
 פונקציות לשוניות

פונקציות אלו מאפשרות לחפש מילה הקרובה  חיפוש.לשוניות למערכת האחזור תומכת במספר פונקציות 
למילה המופיעה במחרוזת החיפוש. תכונה זו חוסכת את הצורך לציין את כל האפשרויות של הופעת 

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

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

  היסטוריה כללית אוהיסטוריה של עם ישראל 
 

, בכל ההטיות המבוקשתהפונקציה מחפשת את כל המילים שיש להן אותו גזע מילוני כמו למילה    - גזע
 מאוחדאין אותו גזע מילוני, אבל ל מאוחדו אחדל –)גזע מילוני הוא צירוף של שורש ובניין האפשריות 

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

 
לדוגמא:,  ת הפריטים, שבהם הערך בשדה כולו זהה לערך המבוקש.הפונקציה מחזירה רק א  - מדויק

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

 . מזרח פולין
אחת לא יביא את  אחת או שתיםבתוך הפונקציה. כלומר, חיפוש  אופרטוריםתן להשתמש ב: לא ניהערה

 אחת או שתים, אלא רק את הצירוף שתיםאו את 
 

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

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

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

מוסיפה אותיות. באנגלית, הפונקציה מחפשת לפי אלגוריתם מקובל, שמחזיר את כל המילים שנשמעות 
 דומה. 

 
בכל  י ו ה א. כלומר, מורידה את אותיות הכתיב החסר הפונקציה מחפשת בכל הווריאציות של  - אהו"י

 ערך המבוקש בכתיב מלא.. כדי להשתמש בה, יש לכתוב את ההצירופים האפשריים
 

הפונקציה מביאה את כל המילים שההבדל בינן לבין המילים המבוקשות הוא באות אחת בלבד,   - מקורב
 שבו) אחדשאבל לא את , זאחו דבא, חדי יביא גם את אחד למשל, חיפוש על. במילה במקום כלשהו

  שגיאות הקלדה הפונקציה מיועדת להתגבר על(. שונה האותיותמספר 
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 בבסיס הנתונים(כזה כל המילים הנרדפות למילים שבחיפוש, על פי מילון )במידה והוקם   - נרדפות

 

 
 רשימת תוצאות חיפוש

 במסך תוצגשימת תוצאות החיפוש רהחיפוש יש ללחוץ על כפתור שאילתת החיפוש  שהוגדרה לאחר
 כל פריט.בחיפוש מודגשים הערכים להראשי. 

בהם יוצגו  מספרי הדפיםמספר הפריטים שענו על שאילתת החיפוש יופיע בראש הרשימה, ותחתיו יופיעו 
 כדי לדפדף דףמספר  רובחול את הדף למעלה ולמטה כדי לגלול השתמש בפס הגלילההפריטים. ניתן ל

  ברשימה.
בחירת  < רנט מאגרים באינט < תחזוקהעבור כל מאגר במדור  נקבע בדף שיוצגו מספר הרשומות* 

 גודל מנה לתצוגה בתוצאות החיפוש.<  פית 'ראשי'ד < המאגר
 

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

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

 

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

 הכותרת שלו בלבד. תמונותיו כשתחתיהן ע"י 

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

שהוגדרו להצגה הקישורים  כמספר  -שפריט מסוים יופיע באלבום התוצאות מספר פעמים 

 באינטרנט.

 

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

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

הצגת כל האובייקטים הדיגיטאליים המקושרים לפריט, המידע הנוסף, דירוג ממוצע המוביל ישירות 
 לדפית הביקורות של הפריט ועוד.

 

   APA)רשימה ביבליוגרפית תקנית( בפורמט הצגת 'ציטוט' 

הם APA  (American Psychological Association )  כללי ההפניה הביבליוגרפית של: כללי
המקובלות  ,הנחיות מפורטות לאזכור והפניההתקן כולל . המקובלים והפופולריים ביותר במדעי החברה

 . בחוגים האקדמיים
היא על פי כללי הפרסום הנהוגים בכתב העת  ההתאמה לעברית .התקן נכתב במקור לשפה האנגלית

 חקר יישומי()עפ"י  משב מ מכון הנרייטה סאלד. 'מגמות' של
מסטר ודוקטור, כך שיוכלו לקבל )בלחיצת לסייע לסטודנטים הכותבים עבודות בעיקר מיועד פיתוח זה 

 כפתור( את נוסח הציטוט הביבליוגרפי התקני עבור מקור מסויים שהתייחסו אליו בעבודתם.
בהינתן מספר של פריט בקטלוג של אידאה, יתקבל נוסח הציטוט של אותו מקור הביבליוגרפי  )כפי 

תמיכה בתקנים  מאפשרתהתשתית אך  APA)בשלב זה קיים רק תקן  APAשמקוטלג בפריט ( לפי תקן 
  אותו יוכל הסטודנט להעתיק ולהדביק בתוך העבודה.  נוספים  לפי הצורך בעתיד(.

 
 משם ניתן להעתיק את הציטוטתן להציג גם ברשימת התוצאות וגם בכרטיס הפריט. את הציטוט ני

 תוכנה אחרת.כל (, לcopy )באמצעות
 :בחלונות ממשק משתמשההגדרות ב

 סוגי החומר המובנים הבאים כבר ממופים לתבניות ציטוט כדלקמן:

 סוג חומר באידאה APAתבנית בתקן 

 (BOOK_t) ספר *ספרים

 (REF_BOOK) ספר יעץ ספרים

 (TXT_BOOK)  ספר עיון ספרים

 (ST_BOOK)  ספר לימוד ספרים

file://ideadfs/Q/users/Support/S82_Documents/מסמכי%20עזרה/קבצי%20עזרה%20בעבודה/bibliography-english.pdf
file://ideadfs/Q/users/Support/S82_Documents/מסמכי%20עזרה/קבצי%20עזרה%20בעבודה/bibliography-english.pdf
file://ideadfs/Q/users/Support/S82_Documents/מסמכי%20עזרה/קבצי%20עזרה%20בעבודה/bibliography-hebrew.pdf
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 Marc  (BK_MARC_t)ספר  ספרים

 (ARTICLE_t)  מאמר **מאמרים

 
" כוללת בתוכה את תתי התבניות: ספר שיש לו מחבר תאגיד,  ספר מהדורה חדשה, ספריםהתבנית " *

  )קובץ(, פרק מספר וספר מסדרהספר ערוך )קובץ(, פרק )מאמר(מתוך ספר ערוך 
 
" כוללת בתוכה את תתי התבניות: מאמר מכתב עת בדפוס, מאמר מכתב עת מאמריםהתבנית "** 

(, מאמר מתוך ספר ערוך DOI)במידה ואין  URL –, מאמר מכתב עת אלקטרוני DOIמספר אלקטרוני 
עבור רכיבי ציטוט שאין להם  ת)קובץ(, מאמר מעיתון במהדורת דפוס ומאמר מעיתון במהדורה אלקטרוני

 יש לבחור "לא לציטוט" -שדה מתאים באידאה 
 

בלבד( ותבנית מתאימה מתוך התקן   APAניתן לבחור את תקן הציטוט )כרגע  'תקני ציטוט'בדפית 
(dropdown) 

ובהנתן הבחירה הנ"ל מופיעים בחלון רכיבי הציטוט הרלוונטיים מתוך התקן, אותם ניתן להתאים 
 לשדות

 מהקטלוג  של אידאה:

 
אשר מציג שדות  dropdownאל מול כל רכיב ציטוט בתקן ניתן לבחור שדה באידאה בעזרת ממשק 

מתוך סוג החומר הנבחר. אם אין שדה מתאים מתוך סוג החומר באידאה, ניתן לבחור באופציה "לא 
 ומר הנבחר.הציטוט של פריטים מסוג הח בנוסחתלציטוט" ואז לא ישתתף אותו רכיב ציטוט 

 
הכפתור "ציטוט לדוגמה" מאפשר בחירת פריט מרשימה של פריטים מסוג החומר הנבחר ומציג בחלון 

 מיוחד את תוצאת הציטוט שמתקבלת )עפ"י התאמת השדות שבוצעה( עבור הפריט הנבחר.
 (.HTMLניתן לבצע גם עריכה בחלון הנ"ל וגם העתקה )בפורמט 

 
  Y=צ"ל  121אחזקה < תצורה < מאגרים באינטרנט < פרמטר ל: ע"מ להציג את הציטוט יש להכנס  .1

 
"תקני ציטוט". בדפית זו ניתן לבחור < בדפית במחברת סוג החומרהגדרת הצגת הציטוט מתבצעת  .2

נתן הבחירה הנ"ל מופיעים יבלבד( ותבנית מתאימה מתוך התקן.  בה  APAאת תקן הציטוט )כרגע 
 מהקטלוג  של אידאה.  מתוך התקן, אותם ניתן להתאים לשדותבחלון רכיבי הציטוט הרלוונטיים 
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 יש להגדיר בהרשאת המשתמשים שהציטוט פתוח: .3

 
בהגדרת תפריטים לאינטרנט < בתפריט 'שורה' < כניסות בתפריט < פעולות < הוסף: לבחור את   .4

 ואת הטקסט 'ציטוט. לסמן 'פעיל )ו'חשוף לאנונימוס'( apaהתג 
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 17תצורה < מאגרים באינטרנט < לבחור את המאגר הרצוי < דפית 'תצורה' : פרמטר  באחזקה < .5
 Y'האם להציג ציטוט בפריטים השייכים למאגר' = 

 
 

 
 : בממשק המשתמש באינטרנט

מופיע סמל הציטוט. ברשימת תוצאות החיפוש, תחת השדות שנבחרו להצגה ברשימת תוצאות  .1
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 תפתח את חלון הציטוט.  'APA 'ציטוט על הקישורהקשה  .1
 

 
 

 
 
 
 

 מיון רשימת התוצאות
 לאחר קבלת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את סדר הופעתן ברשימה.  

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

 

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

 מיון'

 
 

 הוספת סרגל תאריכים / מספרים לתוצאת החיפוש בממשק האינטרנט
הקשה על מקטע בסרגל  .של תאריכים ומספרים, במסכי תצוגת הרשימה  TIME -LINE ניתן לשלב 

 :העונים על מקטע זה המופיע בראש רשימת התוצאות תביא את הפריטים
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 [FTN, FTDהשדות שניתן להציגם בסרגל הזמנים חייבים להיות מסוג מספריים או תאריכיים.]

 על מנת להציג את סרגל הזמנים/מספרים יש להגדיר זאת בשדה שיוצג בסרגל ע"י תיוג התא 'סרגל זמנים':

 
 

 
 הסתרת קודים בטבלאות שנפתחות בפנסים בממשק האינטרנט

 .ללא שמות השדותרק טקסט המידע שבשדות,  ,כך שיוצגהפריט ברשימה ו/או פריט להציג את המידע שלניתן 
דפית 'סקורלר' ( יש להגדיר -בשדה הטבלאי שהוגדר לפתיחת טבלה לבחירת הערך המבוקש לחיפוש, )בתת

 שלא יוצגו הקודים:

 
להכנס לקבוצת ההרשאה )של האנונימוס  , תקף רק אם בהרשאה מסומן לאפשר הסתרה: לשם כך יששים לב
 ( ולתייג את תיבת 'האם לאפשר הסתרת קודים..' Anonymous End user For the Internetלמשל: 
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 תצוגת כרטיס פריט
ברשימה, או על  כותרת הפריטעל יש להקיש חיפוש, התוצאות  תפריט מרשימפרטי להציג  על מנת

  .התמונה בתצוגת האלבום

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

 שדות נוספים לתצוגה. 

 ים.מופיעהם בכל השדות שבהם  מודגשים /ערכים עליהם בוצע החיפוש יהיוהערך

 

 
 

  .נוספים''שדות ניתן לראותם ע"י הקשה על  11כאשר הוגדרו לצפיה מספר שדות העולה על 
דפית 'תצוגת -: ניתן להעלות את מספר השדות החשופים בסוג החומר < דפית 'אינטרנט' בתתהערה
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 . 'מספר השדות המוצגים חשופים'בפרמטר:  פריט'
 שבסופו. 'מידע נוסף'במידה ויש טקסט חופשי ארוך יותר מהמוצג על המסך ניתן להקיש על התיבה 

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

 
 .פרטי העותק שנבחרו להצגהבדפית 'עותקים' של הפריט יופיעו 

 
אינטרנט <  < סוג חומר < דפית אחזקהב:  ניתן לבחור את השדות שיוצגו בדפית העותקים באינטרנט

לסימון שדות העותק שיוצגו בדפית   'בחירת שדות לדפית עותקים'כפתור : בתת דפית תצוגת פריט
 .יוצגו שדות ברירת המחדל -העותקים באינטרנט. במידה ולא הוגדרו שדות 

: כאשר סוג החומר הוא 'כתב עת' ניתן להסתיר גליונות של כתב העת שטרם התקבלו להם הערה
תצוגת פריט' < דפית '-עותקים. ההגדרה נקבעת באחזקה < סוג חומר 'כתב עת' < דפית 'אינטרנט' < תת

 פרמטר " הסתרת גליונות כתבי עת שלא התקבלו להם עותקים"]ר' איור לעיל[.
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 זכויות יוצרים
 .ניתן להציג בסרגל ההודעות בראש דף הפריט, הודעה המציינת שיש זכויות יוצרים על הפריט

 
 
ה על זכויות להוסיף את השדה 'הצגת הודעדפית 'כללי' -בסוג החומר < דפית 'שדות קיטלוג' < תת .1

 . [CRMSGיוצרים' ]קוד 

 
 .'Yמחברת הפריט להקליד בשדה 'עת הקיטלוג של ב .1
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  Webממשק  ה בקטלוג 
 למשתמש המורשה לכך ע"י מנהל המערכת. ניתן לקטלג פריט חדש, למחוק פריט אומאפשר קטלוג 

 לעדכן פריט קיים.
 הפעולות לבחירה.משתמש שהרשאתו מאפשרת קיטלוג יראה בתפריט הצדדי את 

  

 קיטלוג פריט חדש

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

אין  -במערכת החלונאית  Webממשק  ה : לאחר שנקבעו שדות הפריט ודפיות הקיטלוג עבור ההערה
 .Webממשק  ה אפשרות להוסיף/להוריד מתוך 

של הפריט. לאחר שמירת הפריט  'כרטיס הביקור''כותרת הפריט' כולל את פרטי  עליון של המסך וחלק
   את שדות המסגרת מציגהאת כל תהליך הקיטלוג ומופיע בכל הדפיות. פתיחתו מלווה כרטיס הביקור 

  הקבועים.

 
 

  :במסך הקטלוגים כפתור

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

    הוספת שדה )שיכפול השדה הקיים(,  –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 קיטלוגהדפיות 

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

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

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

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

 לצד השדה לעריכה, ובחירת הפעולה המבוקשת.  הקשה על הסמל 
 בתחתית המסך 'שמור'לסיום יש להקיש על כפתור 

 
 

  מחיקת פריט
 אפשרית בשני מקומות: Webמחיקת פריט בממשק  ה 

לצד הרשומה למחיקה ובחירת האפשרות  ע"י הקשה על הסמל  –ברשימת התוצאות  .6
 'מחיקת פריט'. 

ברמת הפריט עצמו כאשר כרטיס הפריט פתוח. בתפריט הפעולות בתפריט הצדדי תופיע  .7
 . מחיקת פריטהאפשרות 

בהקשה על מחיקת פריט ייפתח מסכון נוסף לאישור או ביטול המחיקה. הקשה על כפתור אישור 
 ג.תבצע מחיקה כוללת של הפריט מהקטלו
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  דפית תרגום

 ניתן להכניס טקסט בשפות שונות בשדות שנקבעו לתרגום.לשוני -רבבבסיס נתונים שהוגדר כ
  תרגום.בתפריט הצדדי תוצג דפית 

בראש החלון בצד שמאל ניתן לבחור את השפה אליה רוצים לתרגם, והשדה לתרגום ישוכפל עם דגל 
 . השפה אליה מתרגמים

  בתפריט הצדדי. תרגום מידעכמו כן ניתן להוסיף תרגום גם למידע הנוסף ע"י הקשה על דפית 
 בתחתית החלון שמורבגמר התרגום יש להקיש על כפתור 

 
 

. בהקשה עליה תרגום מידעבבסיסי נתונים שאינם רב לשוניים תופיע בעת עדכון פריט רק הדפית : הערה
 .בשפה הנבחרתייפתח חלון להוספת מידע נוסף 
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    WEBהגדרות לממשק הב. 
 

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

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

Anonymous End user For the Internet  
 

  .יוגדר המאגר שיופיע כברירת מחדל בכניסת המשתמש, ע"י בחירתו מתוך טבלת המאגרים פרטי קבוצהפית בד

 
 .יוגדרו המאגרים בהם מורשה המשתמש הבלתי מזוהה לבצע חיפושים מאגרי חפוש בדפית

 כאשר יש יותר ממאגר אחד לחיפוש ניתן 

 
 

 הגדרת השדות לחיפוש
קביעת השדות שיוצגו במסך החיפוש מתבצעת במדור אחזקה < מאגרים באינטרנט < בחירת המאגר  

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

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

 המוגדרים במערכת.
על חלקו התחתון של החלון ובעת הוספה תעלה לבחירה  להקישלבחירת קבוצות שדות לחיפוש יש 
 במדור 'קבוצות שדות'.רשימת קבוצות השדות שהוגדרו 

 11יש לשים לב שסה"כ מספר השדות ועוד מספר הקבוצות שהוגדרו לחיפוש במאגר, אינו עולה על 
  .מתקדםהבחיפוש  15, ואינו עולה על בסיסיהבחיפוש 

)לדוגמא בשדה מספר פריט ניתן  יםטווחבחיפוש מתקדם, אם שדה מוגדר כך שניתן לחפש בו על : הערה
 ( כוללת את השדות הנפתחים.15)אז הגבלת מספר השדותכי לחפש ממספר עד מספר( 

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

 בחירה באינטרנט'
ניתן להעתיק את שדות החיפוש מסוג חיפוש אחד למשנהו, ו/או ממאגר אחד למשנהו. ההעתקה נעשית 

בדפית החיפוש המתאימה מהמאגר המתאים, הקשה על תפריט 'רשומה', בצד ימין למעלה, ובחירת 
 האובייקט להעתקה: העתקת רשומה מדפית אחרת/ העתקת רשומה.

 

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

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

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

 
 פונקציות לשוניותהגדרת ברירת מחדל ל

מאגר בחיפוש הבסיסי סוג חיפוש, עבור כל עבור כל  ניתן לקבוע את ברירת המחדל לפונקציה הלשונית
 .בחיפוש המתקדם עבור כל שדה בנפרדו

מאגרים באינטרנט : תיקבע ברירת המחדל לפונקציה הלשונית במדור אחזקה <  הבסיסיהחיפוש עבור 
 לשונית',  'פונקציה בשדהע"י בחירתה  -בחלק התחתון של החלון  ',ראשי'בדפית 

'מתקדם'   בדפיתמאגרים באינטרנט < תיקבע ברירת המחדל במדור אחזקה <  החיפוש המתקדםעבור 
  .מול כל שדה תיבת הבחירהך תומובחירת הפונקציה 

 
 טווחים

ניתן להגדיר חיפוש ע"פ טווחים על שדות מספרים ותאריכים. האפשרות מופיעה בעמודה השמאלית 
 מתוך הכפתור  לא/כן אופציונלי/כן ברירת מחדל'חיפוש טווח'. יש לבחור 

 עד -לא תתאפשר בחירת טווחים מ 'לא'בבחירה ב  -
על חיצי  הפתיחה. הקשחיצי  ולצדובתצוגת השדות יופיע שדה אחד – 'אופציוננלי/כן'בחירה ב  -

 עד. –הפתיחה תוסיף את האפשרות לטווח מ 
 עד. -תציג את השדות פתוחים מלכתחילה לחיפוש מ 'כן כברירת מחדל'בחירה ב  -
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 .-עד -ולכן מופיעים שני השדות מ 'כן, ברירת מחדל'הוגדר כ  קטלוגר' בדוגמה להלן: תאריך 
 .-עד -הטווח מ שדות. רק בהקשה על החיצים ייפתחו שני 'כן, אופציונאליהוגדר  שדה מספר פריט

 

 
 

  הצגת רשימת בחירה
לשדות טבלאיים ושדות קישור פריטים, ניתן להגדיר האם ניתן יהיה לבחור מתוך הרשימה גם בחיפוש 

 סקרולרבחירת שדה < תת דפית  . הביצוע מתוך אחזקה < טבלת השדות <Webממשק  ה בהמתקדם 
 חירה באינטרנט'. בתיבת סימון 'חלון ה –
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ע"י בחירה מתוך התפריט הנפתח לצד התיבה 'ממויין רשימת תוצאות החיפוש ניתן למיין את ה: הער
המתקדם ניתן לקבוע את סדר הצגת תוצאות החיפוש לפני ביצוע השאילתה : בדפית חיפוש רק ב  לפי:'

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

  .אחזקהפרק  'ר מלאים

 

הנתונים, ללא ישירות על בסיס חיפוש  אפשרות SQL - זהו חיפוש  - שדות ראשייםחיפוש על 

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

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

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

 <דפית 'שדות ראשיים'. יש לתייג את התיבה בעמודת 'פעיל' מול השדות הנבחרים. 
 וק שדות, הבחירה נעשית ע"י התיוג בלבד. : לא ניתן להוסיף או למחהערה

 

 
 

  מבנים היררכיים

לשקף בצורה ויזואלית  יםמאפשרמשמשים לבסיסי נתונים של ארכיונים. הם המבנים ההיררכיים 
או  מבנהלצרכי עיון ב מבנים היררכיים. בנייה והגדרה של הםולנווט ב הנתוניםוידידותית את מבנה 

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

 המבנה ויצירת הקשרים בתוכו נא לפנות לתמיכת אידאה.
 .Webממשק  ה בתצוגת המבנה תתאפשר גם במערכת החלונאית וגם 

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

 
 מכאן ניתן לפתוח כל אחד מהפריטים המופיעים בהיררכיה.

 
 

 
 הגדרת תצוגת רשימת תוצאות החיפוש

 של התצוגות השונות. ת ותת דפי –ההגדרות מבוצעות במדור אחזקה < סוגי חומר < דפית  אינטרנט 
 לקביעת השדות שיוצגו ברשימה: – 'רשימהתצוגת 'דפית בתת ה .1
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מספר השדות שניתן להציג בתצוגת הרשימה נקבע בתצורה < מאגרים באינטרנט < פרמטר  .1.1
 'מספר שדות מקסימלי לפריט בתצוגת רשימה' 149

 יוצגו ברירות המחדל של המערכת: כותר, סוג חומר ומספר פריט. ,במידה ולא בוחרים אף שדה .1.1

בסרגל העליון. תיפתח רשימת שדות יש להקיש על צלמית 'הוספת שורה' הלבחירת  .1.1
 השדות. על מנת לבחור מספר שדות יש לתייג את התיבה 'בחירת קבוצה' בתחתית החלון. 

: כאשר בוחרים את השדות יש לבחור גם את השדות שהיו מוצגים בברירת המחדל לפני הערה
 (.1.1ר' ) השינוי

השדות שנבחרו את תיבת הסימון 'קישור' כדי שיהווה קישור לתצוגת יש לסמן עבור אחד  .1.5
 הרשומה המלאה. מומלץ לסמן את כותר.

 
)לדוגמה, המחברים השונים  מסויםהערכים של שדה במידה ורוצים להציג ברשימה את כל  .1.4

 .כים''להציג את כל העריש לתייג את התיבה שלו( 

 
 

 שכותרתו 'פרמטרים' ניתן לקבוע:בחלק התחתון של תת הדפית תצוגת רשימה,  .1.1

 האם להציג ברשימה גם את המידע הנוסף )וכמה תווים ממנו(  .1.1.1

 האם להציג את הסל איסוף פריטים לצד הרשומות .1.1.1

 האם וכיצד להציג את קישורי המולטימדיה .1.1.1

 האם להציג גם את שמות השדות, או רק את תוכנם. .1.1.5

 הרשימה שיוצגו בבחירת תצוגת אלבום.בתת הדפית 'תצוגת אלבום' ניתן להגדיר את פרטי  .1

 בתת הדפית 'תצוגת סל' ניתן להגדיר את השדות שיופיעו ברשימה כאשר פותחים את הסל. .1

בפתיחת הפריט נקבעים  בתת הדפית 'תצוגת פריט' נקבעים רק הפרמטרים שלמטה! השדות שיוצגו .5

 ר' בהגדרת תצוגת פריט שלהלן.דפית 'יוצג בחיפוש' של סוג החומר, ע"י תיוגם בעמודת 'אינטרנט'. ב:
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 תצוגת פריטהגדרת 
 .ברשומה המלאההמוצגים  המידעשדות 

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

דפית כללי: יש לבחור באפשרות הרצויה מבין האפשרויות  : אחזקה < סוגי חומר < שדות קבועים
 הקיימות ב'הצגת שדות קבועים באינטרנט' ולשמור.

השדות שיוצגו ברשומה המלאה. לקביעת  – 'יוצג בחיפוש': אחזקה < סוגי חומר < דפית שדות דינמיים
 . 'להציג – ינטרנטא' עבור כל שדה את תיבת הסימון בעמודה לתייגיש  Webהשדות שיוצגו בממשק  ה 
פרמטרים נוספים הנוגעים לאופן  יש מספריוצגו בתצוגת הרשומה המלאה בנוסף להגדרת השדות ש

. הפרמטרים נקבעים במדור אחזקה < סוגי חומר < דפית 'אינטרנט' : בתת דפית 'תצוגת ותכני המסך
 : פרמטרים בחלק התחתון. הפריט'

 . Webממשק  ה את תיבת הסימון אם המידע הנוסף מיועד לחשיפה ב לתייגיש  – מידע נוסף 
פריט לסל מתוך תצוגת הרשומה לאפשר הוספת  על מנת ןולתייג את תיבת הסימ יש – הוספה לסל

 המלאה.
תהיה בפורמט אלבום או התצוגה ניתן לקבוע האם  – בפריטים הצגת קישורי מולטימדיה פורמט
 חייב להיות רשימה ומשתנה ע"י המערכת. הפורמטוטמע . במידה ומציגים תוכן מרשימה

 לקביעת מספר השדות שיופיעו בחלון בפתיחת הפריט. – מספר השדות המוצגים חשופים

 תוכן מוטמע (Embedded HTML ) 

הפעלת קטעי קוד הפונים לאפליקציות אחרות ו HTMLקטעי  שילוב 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 המוטמע.יש תוכן מוטמע 

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

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

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

 
 

 בשדה 'סוג תוכן מוטמע' יש לבחור את סוג הרצוי.
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 .Webממשק  ה בשדה 'תאור תוכן מוטמע' רצוי לתת תאור רלוונטי של התוכן, שיוצג אח"כ ב

 אתר. מופיע בלהטמעה ש בשדה 'קוד להטמעה' יש להעתיק את הקוד 

 ממשק  ה ב במידה ומפעילים את הביקורות לתייג – [ ביקורותר' ]  הצגת דרוג ממוצעWeb 

 פריטים דומים

פריטים דומים הם קישורים, הנוצרים באופן אוטומטי על ידי המערכת ומאפשרים חיפוש נוסף על הערך 
המסומן בשדה בודד. ניתן להוריד את האפשרות ברמת השדה מתוך אחזקה < טבלת השדות < בחירת 

 אינטרנט -האם לאפשר גלישהשדה < כללי < חיפוש מילולי < להסיר את התיוג מתיבת הסימון 
 
 

 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
 ופן מפורט את התפריט הקיים לכל מוצר, מאגר, סוג חומר ומודול..  ניתן לקבוע באדפיות

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

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

 דר תפריט ספציפי עבור מצב כלשהו של המערכת.הנראה במידה ולא הוג
 

 אופן ההגדרה זהה עבור כל התפריטים:

 
   דפית ראשי

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

 יש לבחור מתוך הרשימה את סוג התפריט – סוג התפריט 

 טקסט חופשי. – רתיאו 

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

 ניתן להקליד * לבחירת כל המאגרים או לבחור את המאגר מתוך הרשימה. – מאגר 

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

 ניתן להקליד * לבחירת כל המודולים או לבחור את המודול מתוך הרשימה. מבין האפשרויות  – מודול
הנם מוצרים בתשלום. במידה ולא נרכשו, אין לבחור בהם, שכן  פנורמהו מרכז מידעברשימה, 

 התפריט לא יהיה פעיל.

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

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

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

מגדירים את הכניסה הנוכחית בעץ. לכל כניסה ניתן בחלקו השמאלי של המסך מוצגים פרטי הכניסה ה
 להגדיר פרמטרים שונים שייקבעו את תוכן וצורת הכניסה בתפריט. המאפיינים אותם ניתן להגדיר הם:

 לאחר שהוקם עבורו ב 'טקסט' < הוספה –שייראה בממשק  טקסטכאן ייכנס ה –רתיאו. 

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

 לבחירה מתוך הרשימה או להוספת חדש  –טקסט 

 כאשר הכניסה בתפריט היא קישור לאתר או לקובץ, יש לכתוב כאן את כתובת האתר/הקובץ. –קישור 
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 לא תוצג כניסה זוללא תיוג הכניסה תיוג התיבה יאפשר הצגת הכניסה בתפריט.  – פעיל. 

  למשתמש בלתי מזוההחשוף תפריט זה גם תיוג התיבה י –חשוף לאנונימוס 
 

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

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

 ממנה את התפריט אותו רוצים להעתיק.
  

 
 נגישות –באנר עליון 

 הצהרת נגישות
ידי -אידאה מערכות מידע מחויבת למתן גישה מלאה למידע המקוטלג במערכות המידע המסופקות על

 החברה, לאנשים בעלי יכולות ומוגבלויות שונות.
שק האינטרנט של אידאה עוצב כך שיהיה ברור וקל להבנה ולניווט.  למרות זאת, ניתן להעלות את ממ

ידי שימוש בתכונות המחשב או תוכנות ייעודיות לשם הגברת -רמת נגישות הממשק במידת הצורך, על
 הנגישות: כגון תוכנה לקריאת מסך, הגדלת פונטים וערכות צבעים מתאימות.  .  

 מנת להנגיש ולהקל את השימוש בממשק עבור אנשים עם מוגבלויות.-אמות שנעשו עללהלן מספר הת
 

, ליד כפתורי השפה נמצא בבאנר העליון
 :'נגישות'כפתור 

לחיצה על כפתור זה פותחת תפריט 
הכולל אפשרויות שונות: ניווט בעזרת 

מקלדת, מעבר בין חלקי הממשק 
השונים המוצגים על המסך, הגדלת / 

פונט, ניגודיות גבוהה, קורא הקטנת ה
 מסך וביטול הפעלת הנגישות:

 

 מעבר בין  – ניווט בעזרת מקלדת

.  Tabכותרות בעמוד בעזרת מקש 

בכדי לחזור אחורה לכותרת הקודמת  

 .Shift+Tabיש ללחוץ 

 ...העברת הפוקוס לאיזור  – מעבר ל

המבוקש.  מעבר בין הכותרות 

 . Tabבאמצעות 
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 כל לחיצה על הכפתור בתפריט תגדיל / תקטין את גודל האותיות בממשק. – הגדלת / הקטנת פונט 

 מחזיר את גודל האותיות לגודל המקורי – פונט מקורי 

 של לקויי  תםקריאעל ל מנת להקל במידת הצורך, מחליף את ערכת הצבעים ע  – נגודיות גבוהה

 .ראייה

 בחיבור התוכנה המתאימה, ניתן להפעיל אופציה זו – קורא מסך. 
 
 

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

ניתן לקבוע כאן  תפריט עליון < דפית 'כניסות בתפריט'. אחזקה< הגדרת תפריטים לאינטרנט <מוגדר ב: 
ע"י הקשה על סוג . כניסה בלתי מזוההואילו עבור  ,אילו סוגי חיפושים יוצגו עבור המשתמש המזוהה

 החיפוש בצד ימין ותיוג התיבות 'פעיל' ו/או 'חשוף לאנונימוס'.
 סוג החיפוש שייפתח כברירת מחדל, ע"י תיוג תיבת הסימון 'הדפית שתיפתח ראשונה'  גם נקבעכאן 

 

 כמו כן, (ינן בשימושהסתרת דפיות שאהגדרת הדפיות שיוצגו בכרטיס הפריט. ) – תפריט דפיות .
שאר סוגי החומר או דפיות עם שמות אלו של ם יהיו דפיות שונות מכאשר רוצים שלסוג חומר מסוי

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

 הוספת קישורים חיצונייםלהגדרת כניסות שיופיעו בתפריט הצדדי, כולל  – תפריט צדדי. 
' מופיעה * )כוכבית(, ובעמודת תחום מודוליםבעמודת 'תפריטים צדדיים שבהם  1 -להתייחס ליש 

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

 

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

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

 WEBהגדרת האפשרות לשנות סיסמה מבוצעת במדור אחזקה< הרשאות < הרשאת המשתמש ב 

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

 קוראים <דפיות < שינוי סיסמה
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 אלקטרונישליחת פריטים בדואר 

לכתובת דוא"ל, ע"י תיוג הפריטים  מתוך הסלפריטים נבחרים רשימת פרטי פריט או  לשלוח בדוא"לניתן 

 .'שליחת פריטים באימייל'והקשה על כפתור בסל 

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

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

  נקבעים במדור דוחות < ניהול דוחות פריטים. הפורמטים למשלוח 

  'ופיע ברשימת הפורמטים לבחירה למשלוח י הוא זהשם הדוח  המופיע בשדה 'תיאור

 בדוא"ל. 

  להופיע ברשימת הפורמטים לבחירה באינטרנט יש לתייג  מסויםעל מנת לאפשר לדוח

 את התיבה 'דוח לשליחה במייל

 
 

   .'השדות שיופיעו בכל פורמט נקבעים בדפית 'שדות בדוח 

 טרנטכמו כן יש לוודא שבדפית ההרשאות מופיעה הרשאת המשתמשים באינ 

 
 "חיפושים נבחרים"=  שאילתות שמורותהגדרת 

 שאילתות כלליות
 .ע"י משתמש מורשה לשימוש כלל המשתמשיםהשאילתות הכלליות הן שאילתות שנשמרו 

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

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

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

 קיטלוגים אחרונים

האחרונים שקוטלגו במערכת. זוהי שאילתה מובנית שאילתת הקיטלוגים האחרונים מציגה את הפריטים 
פרמטר מס במדור אחזקה < מאגרים באינטרנט <  תקופת השאילתה נקבעת טווח. Webממשק  ה ב

 )קביעת מספר הימים אחורה(. 144
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 עדכונים אחרונים
פעולה זו בתפריט הצדדי מציגה את הקטלוגים או עדכוני פריטים האחרונים בתקופת זמן )ימים( 

שהוגדרה במערכת. הגדרת מספר הימים לאחור  נעשית במדור אחזקה < תצורה < מאגרים באינטרנט 
  .מספר הימים להצגת פריטים אחרונים שקוטלגו או עודכנו – 144< פרמטר 

 
 

 ביקורות
 לא יכול לכתוב ביקורת. מי שאיננו מזוהה במערכת. בלבד למשתמשים מזוהיםת הוא מודול ביקורו: כללי

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

 לאחר שמנהל מערכת אישר את הביקורת.רק  Webממשק  ה ב תוצגהביקורת על הפריט 
 

אשר מנוהל במערכת החלונאית,  יהאחד, החלק האדמיניסטרטיב מודול הביקורות מורכב משני חלקים:
 שמאפשר למשתמש להוסיף ביקורת לפריט. Webממשק  ה והשני ב

קה < סוגי חומר < דפית : אחזיש להגדיר ב בכדי לאפשר הוספת ביקורות לפריטים מסוג חומר מסוים
 שדות קטלוג < דפית ביקורות < הוספת שדה ביקורת או שדה שנורש ממנו. 

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

 הערה שמשתמש קצה יכול להוסיף לפריט.
 

 
 125כמו כן ניתן לקבוע האם יוצגו שמות כותבי הביקורת : באחזקה < תצורה < מאגרים באינטרנט:פרמטר 
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לפריט מסוג זה, תתווסף לידו  Webממשק  ה בלאחר הוספת שדה הביקורת לסוג החומר, בעת גלישה 

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

 
 

 
 לחיצה על כפתור הוספת ביקורת תפתח את מסך הוספת ביקורת: 
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 בשדה –וכן פירוט ארוך יותר של תוכן הביקורת בשדה 'ביקורת',  –כאן ניתן לכתוב שורת כותרת קצרה 

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

לאחר הוספת ביקורת למערכת הביקורת נכנסת לרשימת הביקורות במודול הביקורות בממשק החלונאי. 
 . Webממשק  ה בלאפשר את פרסומה לקהל הרחב על מנהל המערכת לאשר את הביקורת כדי 

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

 'סטטוס הביקורת' 
 
 
 

 Webממשק  ה הרשאות ל
 (. guestנפתח 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 הגדרת ההרשאות ל
 . Web default securityההרשאה 

משתמשים ששייכים לקבוצת הרשאה ייחודית יקבלו את הגדרות ההרשאה שלהם מקבוצת ההרשאה 
 הייחודית שהוגדרה עבורם.

 

  הרשאהת הגדרת קבוצו

ממשק  ה הרשאות. לקביעת ההרשאות ל השונות נעשית במדור אחזקה <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 מפתח . 

 חסום שהתפריט פירושועל המפתח  אדום איקס . 

 ממשק  ה המודולים הרלוונטיים לWeb :הם 

 חיפושים 

  כרטיס הקורא )החשבון שלי( –קוראים 

  ה ממשק קטלוג ב –רשימת פריטיםWeb 

  אפשרות שליחת פריטים במייל –ניהול דוחות פריטים 
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 הרשאות לפורמטים
 אפשרית במידה והוגדרו פורמטים לשליחה. Web ממשק השליחת מייל ב

 'פריטים ניהול דוחות'<  במודול דוחות מנהל המערכתפורמטים לשליחה נקבעים ע"י ה

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

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

 פורמטים

 


