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 מידע מסווג

וכל שימוש לרעה שייעשה בו יביא ,  וסניפיה.Ex Libris Ltdהמידע הכלול במסמך זה הוא רכושה של 
 .Ex Libris Ltd.-עתיק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מאין לה. להפסד כספי

 או עם אחד .Ex Libris Ltdמסמך זה מיועד למטרות מוגבלות בלבד בהתאם להסכם מחייב שנחתם עם 
 .המידע הכלול בו מכיל סודות מסחריים והוא מסווג. מסניפיה

 

 ויתור-כתב

נא ודאו שיש ברשותכם את התיעוד . עדכונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ול
למעט האחריות , מפורשת או משתמעת, במסמך זה לא נכללת כל אחריות מכל סוג שהוא. המעודכן ביותר

 . Ex Librisשעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

ות בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו לנוחEx Libris-כל התייחסות במסמך לאתרי אינטרנט שאינם שייכים ל
, Ex Librisהחומרים באתרים אלה אינם חלק מהחומרים שאותם מפיקה . כוונה להמליץ על אתרים אלה

 .ואין לחברה זו כל אחריות בנוגע לחומרים המצויים באתרים אלה
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6.3    40H79.....................................................................................................טעינה מהשרתH27 
 
 

  סקירה כללית של פונקצית החיפוש 1
  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  פונקציות החיפוש •

  מפתחות •

  מבט על/מצב עבודה פעיל •

  תצוגת מסך מלא •

 פונקציות החיפוש 1.1

  :תוכלו להשתמש בפונקציות החיפוש כדי
  ;מות זהויות במאגרי הנתוניםלחפש רשומות ביבליוגרפיות ורשו •

- תת–כגון מיקומו בספרייה של פריט מסוים (לצפות בנתוני המצאי של פריטים  •
  ;)האוסף ומספר המדף, הספרייה

כגון האם הפריטים מושאלים ומהו תאריך (לצפות בנתוני ההשאלה של פריטים  •
  ;)ההחזרה הצפוי

  :בפונקציות החיפוש קיימות שתי אפשרויות חיפוש
  ;מחברים ונושאים, כגון כותרים, ניתן לדפדף ברשימה אלפביתית של כותרות -דוף דפ •

המערכת מבצעת חיפוש במפתחות מילים  .ניתן לחפש על פי מילות מפתח -חיפוש  •
אחר רשומות המכילות את ) מילים מתוך נושאים וכדומה, כגון מילים מתוך כותרים(

גשת ישירות לרשומה מסוימת באמצעות ניתן גם ל .מילות המפתח באחד השדות שצוינו
  . או מספר ברקוד של פריטISBN, כגון מספר המערכת, שימוש במספר מזהה ייחודי

 מפתחות 1.2

  :קיימים שלושה סוגים של מפתחות .המפתחות הנמצאים במערכת הוגדרו מראש על ידי הספרייה
קוחים מתוך הל) phrases( כותרות הן צירופי מילים -) headings(מפתחות כותרות  •

ככותרת יכול לשמש  .הנושא וכדומה, הכותר, כגון שם המחבר, הרשומה הביבליוגרפית
פונקצית החיפוש באמצעות  .שדה מסוים מתוכו-או תוכנו של תת, תוכן השדה כולו

  .דפדוף מבצעת את החיפוש במפתחות הכותרות

 הם רשימות מילים שמקורן בשדות מסוימים של הרשומה מפתחות מילים •
  :להלן מספר דוגמאות למפתחות מילים .הביבליוגרפית

o  וכדומה111, 110, 100שדות (מילים מתוך שדה המחבר (  

o  וכדומה245, 241, 240שדות (מילים מתוך שדה הכותר (  

o  וכדומה655, 650, 600שדות (מילים מתוך שדה הנושא (  
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o מילים מכל שדה שהוא ברשומה.  
 

  .מבצעת את החיפוש במפתחות המילים) חיפוש, בקיצור (פונקצית החיפוש אחר מילות מפתח

 ניתנים לשימוש הן באמצעות דפדוף והן באמצעות חיפוש מילות מפתחות ישירים •
  :להלן מספר דוגמאות למפתחות ישירים .מפתח

o מספרי מערכת  

o ISBN/ISSN   

o מפתח מספרי מדף  

o מפתח מספרי מצאי  
 

 מבט על/מצב עבודה פעיל 1.3

פונקצית מצב העבודה  .מבט עלאו פעיל :  בכל מודול ניתן לבחור במצב העבודהבחלונית השמאלית
כפי , יצירת קבוצות תוצאות חיפוש וכדומה, צפייה ברשומות,  מאפשרת חיפוש במאגר המידעהפעיל

  . שיוסבר בהמשך
 

 המציג את כל הרשומות במערכת) עץ הניווט(על - כוללת את עץ מבטבמבט עלפונקצית מצב העבודה 
תחת ענף (המקושרות לרשומה הביבליוגרפית המסומנת ברשימת התוצאות בחלונית הימנית העליונה 

הרשומות , רשומות המצאי, על מוצגות הרשומה הביבליוגרפית-בעץ מבט, לדוגמה ).הצג
  .ההשאלות והמינויים המקושרים לרשומת הפריט המסומנת, ההזמנות, וכן הפריטים, האדמיניסטרטיביות

 
ניתן להשתמש בלחצנים בצידה הימני של החלונית לצורך , על-גתה של רשומה במצב עבודה מבטעם הצ

ולפונקציות ספציפיות ) כתבי עת/רכש, ספרייתית-השאלה בין, השאלה, קיטלוג(מעבר למודולים השונים 
  ).חיפוש, פריטים(
 

 תצוגת מסך מלא 1.4

  .ניתן להגדיל את הרשומה המוצגת בחלונית לגודל מסך מלא

 

  :כדי להשתמש באפשרות תצוגת מסך מלא

  .בצעו חיפוש כלשהו .1

  ).בחלונית התחתונה(י החיפוש "סמנו את קבוצת הרשומות שנשלפו ע .2
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ובחלונית התחתונה , כעת תוצג רשימת התוצאות בחלונית העליונה .הצגהלחצו על  .3
  .תוצג הרשומה המסומנת בפורמט מלא
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לחצו באמצעות סמן העכבר על ,  מסך מלאכדי לצפות ברשומה המסומנת בתצוגת .4
או , תצוגה בתפריט תצוגת מסך מלאבחרו בפקודה , החלונית העליונה או התחתונה

בתצוגת מסך מלא לא תוצג החלונית הימנית .  בשורת הקיטלוגבצלמית 
 .והרשומה תוצג על פני מלוא השטח שהוקדש לחלוניות העליונה והתחתונה,התחתונה

והרשומה תוצג , לא תוצג החלונית הימנית התחתונה, ות תצוגה זוכאשר נבחרת אפשר
  .על פני מלוא השטח שהוקדש לחלוניות העליונה והתחתונה

 

 

, לא תוצגנה גם החלוניות השמאליות, כאשר נבחרת תצוגת מסך מלא פעם נוספת .5
  .והרשומה תוצג הפעם על פני מלוא שטח המסך
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 תצוגת מסך מלאבחרו שוב בפקודה , מלאכדי לכבות את האפשרות תצוגת מסך  .6
  . בשורת הקיטלוגאו בצלמית הרלוונטית , תצוגהבתפריט 

  חיפוש על פי מילות מפתח 2
  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  חיפוש מתקדם •

  ספריות- רבCCLחיפוש  •

  שדות-חיפוש רב •
מערכת מבצעת חיפוש ה .מזהים ייחודיים וכותרות, אפשרות זו מאפשרת חיפוש על פי מילות מפתח

אחר רשומות המכילות את ) מילים מתוך נושאים וכדומה, כגון מילים מתוך כותרים(במפתחות מילים 
ברקוד , ISSNכגון (במפתחות לגישה ישירה אַחר מזהים ייחודיים ; מילות המפתח באחד השדות שצוינו

  .ובמפתחות כותרות אחר כותרות; )וכדומה
 

 . בחלונית הניווטחיפושבחרו בענף , וש על פי מילות מפתחכדי להשתמש באפשרות החיפ
 

 חיפוש מתקדם
  : תוצג החלונית הבאהחיפוש מתקדםעם הבחירה בלשונית 
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  .שבו אתם מעוניינים לחפש והקלידו את טקסט החיפוש) המפתח, כלומר(בחרו בשדה 
 

ות שבהן מילות החיפוש ייעשה החיפוש רק אחר היקרוי, מילים סמוכותאם תבחרו בתיבת הסימון 
  .צמודות זו לזו ונמצאות באותו שדה

 
 .כפי שיוסבר להלן, במיסוך ובאופרטורים בוליאניים, ניתן גם להשתמש בחיתוך

 

 )Truncation(חיתוך 
כדי לציין שאתם מעוניינים ) או בסופה(בתחילתה "*" או " ?"הקלידו רק חלק ממילה והוסיפו את הסימן 

אך , ניתן גם להשתמש בחיתוך באמצע מילה או בסופה .באותיות אלו)  מסתיימותאו(במילים הפותחות 
  .לא גם בתחילתה וגם בסופה

 

  :לדוגמה

chloro?  

  .chloro-תשלוף את כל מילות המפתח המתחילות ב

?benzene  
 .benzene-תשלוף את כל מילות המפתח המסתיימות ב

 

 )Masking(מיסוך 
ש בתווים מסוימים כמסמני מיקום ובכך לאפשר למערכת לשלוף מילות ניתן להשתמ, באמצעות מיסוך

  .או כאלו התואמות רק חלק ממילת חיפוש כלשהי, מפתח בעלות איות שונה
 

  .כמצייני מקום של יותר מאות אחת"*" -ו" ?"ניתן להשתמש בסימנים 
 

  :לדוגמה
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  יה?פסיכ

  .פסיכיאטריה והן את פסיכולוגיהלים הן את ישלוף את כל הרשומות ששדות החיפוש שהוגדרו בהן כול
 

  .משמש כמציין מקום של יותר מאות אחת"*" 
 

  :לדוגמה
 

colo#r  
  .colour והן את colorישלוף את כל הרשומות ששדות החיפוש שהוגדרו בהן כוללים הן את 

 
  .משמש כמציין מקום של אות אחת בלבד"!"  !
 

wom!n  
 .women והן את woman החיפוש שהוגדרו בהן כוללים הן את ישלוף את כל הרשומות ששדות

 

 )לוגיים(אופרטורים בוליאניים 
  ".ולא"ו" או", "וגם) "לוגיים(ניתן לצמצם או להרחיב את החיפוש תוך שימוש באופרטורים הבוליאניים 

 

  :לדוגמה

 

peasant and labo?r  

  ).labour או labor(המילה  ואת peasantישלוף את כל הרשומות הכוללות את המילה 

 

peasant or serf  

  .serf או את המילה peasantישלוף את כל הרשומות הכוללות את המילה 

 

lord not serf  

  .serf אך לא את המילה lordישלוף את כל הרשומות הכוללות את המילה 

 

אם לא הוגדר  ".ולא" ו"או", "וגם"ניתן גם להשתמש בסימנים הבאים עבור האופרטורים הבוליאניים 
  ".וגם"ההנחה היא שמדובר ב, אופרטור אחר

• AND = +   

• AND = &   

• OR = |   
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• NOT = ~   
  :לדוגמה

 
peasant & labo?r  

 
peasant + labo?r  

 
peasant | serf  

 
lord ~ serf 
  

 סוגריים 2.1.1
  :לדוגמה .ניתן להשתמש בסוגריים בשאילתות חיפוש

 
(data or edp) and (program? or system) 

 

 ספריות- רבCCLחיפוש  2.2

 Common Commandהמוצגת להלן מאפשר לכם להשתמש בשפת ספריות - רבCCLחיפוש לשונית 
Language) CCL (זמנית-לחיפוש מילות מפתח במספר מפתחות בו.  

 

 
 

 תחילה בחרו בבסיסי .או לחפש ביותר מבסיס חיפוש אחד בכל חיפוש, ניתן להשתמש בלשונית זו
 .ואז הקלידו את מילות המפתח, החיפוש

 
 :לדוגמה .עליכם להגדיר את קוד המפתח שבו אתם מעוניינים לחפש

  
מילים מתוך "ו" מילים מתוך כותר" תחפש במפתחות and wau=jones (?chem? or bio): השאילתה

  ).wau" (מחבר
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יות שבהן מילות החיפוש ייעשה החיפוש רק אחר היקרו, מילים סמוכותאם תבחרו בתיבת הסימון 
 .צמודות זו לזו ונמצאות באותו שדה

 

 שדות-חיפוש רב 2.3

ההנחה היא , אם תמלאו יותר משדה אחד .אפשרות זו נועדה לחיפוש במפתחות חיפוש שהוגדרו מראש
  .בין השדות" וגם"שמדובר ב

 

 
לות החיפוש ייעשה החיפוש רק אחר היקרויות שבהן מי, מילים סמוכותאם תבחרו בתיבת הסימון 

 .צמודות זו לזו ונמצאות באותו שדה

 

 )דפדוף(חיפוש ברשימת כותרות  3

כגון (מאפשר חיפוש ברשימה אלפביתית של כותרות ) browse –דפדוף (החיפוש ברשימת הכותרות 
בחיפוש מסוג  .הן מתוך הרשומות הביבליוגרפיות והן מתוך רשומות הזהויות) נושא וכדומה, מחבר, כותר

  .במפתחות מילים ובמפתחות לגישה ישירה, להשתמש במפתחות כותרותזה ניתן 
 

 .בחלונית הניווטדפדוף בחרו בענף , כדי להשתמש באפשרות החיפוש ברשימת כותרות
  

 שאילתת דפדוף 3.1

והקלידו את , בחרו בבסיס חיפוש ובמפתח כותרות . תוצג החלונית שלהלןדפדוףעם הבחירה בלשונית 
, עדיף להקליד מספר תווים גדול מתוך הכותרת(הכותרת שאותה אתם מחפשים התווים ההתחלתיים של 
  ):להשגת דיוק בתוצאות, ואף את הכותרת כולה
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השדות  .יוצג מידע זהויות נוסף לצד הכותרת, הרחבת פרטים מורחבים מקובץ זהויותאם סומנה התיבה 
 Complex See Reference - Subject( ,664 (260: שיוצגו במקרה זה מתוך רשומת הזהויות הם

)Complex See Reference - Name( ,666) General Explanatory Reference - Name( ,ו -
680) Public General Note.(   

  .ברשימת הכותרים יופיעו גםUNIMARC authority  מ 330 ו320,310,305,300שדות 
 

 :כדלהלן, התוצאותתשתנה רשימת , BIB/HOLהרחבת נתוני אם נבחרה האפשרות 
הכותר והעיול הראשי מהרשומה ) 2(, הכותרת) 1(הטורים ישתנו כדי לכלול את  •

כל זאת במקום , )HOL(נתוני מצאי מתוך רשומת המצאי ) 3(וכן , הביבליוגרפית
פרטי זהויות , כותר, מציין הפניה, הטורים המציגים את מספר הרשומות הקשורות

 .קשורים ומספרי בסיסי חיפוש
כל כותרת תוצג מחדש עבור כל , במקום זאת; ותרות לא יוצגו יותר רק פעם אחתהכ •

  .רשומה ביבליוגרפית נפרדת ועבור כל רשומת מצאי
 

פרטים , טקסט מפתוח: תכלול הרשימה את הפרטים הבאים, HOLהרחבת נתוני אם נבחרה האפשרות 
 .ביבליוגרפיים ופרטי מצאי

 רשימת הכותרות 3.2

כאשר הטקסט שאותו , בסדר אלפביתי של כותרות מתוך המפתח הרלוונטיהמערכת תציג רשימה 
 . הכותרת שאותה אתם מחפשיםלפניהמערכת תציג גם כותרת אחת הנמצאת  .הקלדתם מופיע בראשה

בתוצאות החיפוש תוצגנה רק הכותרות  .יוצג מספר הרשומות המקושרות אליה, עבור כל כותרת
תכלול רשימת הכותרות , אם קוד בסיס החיפוש זהה לקוד הספרייה .הרלוונטיות לבסיס החיפוש שנבחר

  .הן אלו המקושרות והן אלו שאינן מקושרות, את כל הכותרות
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 .נקודת ההתחלההקלידו את הטקסט הפותח שלה בשדה , כדי לעבור לשורה אחרת ברשימת הכותרות
יד בדיוק את המחרוזת שאותה אתם כך שתוכלו להקל, נקודת ההתחלה תווים בשדה 2000ניתן להזין עד 

 .מעוניינים למצוא
 

 .הזנת טקסט כלולהקלידו את המחרוזת הספציפית בשדה , כדי לאפשר אחזור יעיל של כותרות ארוכות
כך תוכלו לשלוף את הכותרת המדויקת ביעילות תוך הקלדת טקסט ספציפי ללא צורך בהקלדת כל טקסט 

  .הכותרת
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  הרחבה 3.2.1
ותוכלו להשתמש בו ,  לפעילהרחבהיהפוך הלחצן , ת שאליה מקושרת רשומת זהויותאם סימנתם כותר

  ."ראה גם"ו" ראה"לצפייה בהפניות מסוג 

 שמירה כקבוצה 3.2.2
 כדי לשמור את שמירה כקבוצהברשימת הכותרות ולחצו על , או מספר כותרות, סמנו כותרת בודדת

או ,  קטן שיאפשר לכם לקרוא לקבוצה בשםכעת ייפתח חלון .קבוצת הרשומות המקושרות לכותרות אלו
 .לאשר את שם ברירת המחדל שניתן לה על ידי המערכת

 

 
 

  :חיפושהקבוצה שנשמרה תוצג ברשימת הקבוצות תחת ענף 
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 תיקון כותרות 3.2.3

כעת  . לצד רשימת הכותרותתיקון עיוליםתוכלו לתקן את הכותרת המסומנת ברשימה באמצעות הלחצן 
  :תיקון כותרתג תוצג תיבת הדיאלו

 

 
 

 כדי לצפות בשינויים שערכתם תיקון עיוליםולחצו על , תקנו את הכותרת בשורה העליונה בחלון זה
השורות הקודמות ממשיכות להיות מוצגות בצידו  ).אזור השורות החדשות(בצידו השמאלי של החלון 

לחצו על , שימת הכותרותכדי לאשר את השינויים ולעדכן את ר ).שורות קודמות(הימני של החלון 
אם ברצונכם לערוך שינויים בכותרת  .)פעיל-יהפוך הלחצן לבלתי, לאחר עריכת השינויים(אישור 

 כדי לצפות בהם תיקון עיוליםתוכלו לערוך אותה בשדה העליון וללחוץ על , המתוקנת לפני אישורם
  .באזור השורות החדשות

 
כולל (השדה עצמו -אך אין למחוק את קוד תת, השדה-תתיש למחוק את תוכנו של , שדה-כדי למחוק תת

 aPeople on the$$" מתוך הכותרת b$$השדה -כדי למחוק את תת, לדוגמה ).סימני הדולר שלצידו
move:$$bStudies on internal migration" , כך שהכותרת תהפוך להיות"$$aPeople on the 

move" ,השדה -כאשר תת(כותרת הכניסו את הטקסט הבא לתוך שדה תיקון ה$bריק :(  
 
"$$aPeople on the move$$b"  
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השדה החדש מיד אחריו -השאירו אותו כמות שהוא והקלידו את קוד תת, השדה-כדי לשנות את קוד תת
 aPeople$$" בכותרת g$$- לb$$השדה -כדי לשנות את תת, לדוגמה ).השדה-אך לפני טקסט תוכן תת(

on the move:$$bStudies on internal migration" ,הקלידו את הטקסט הבא בשדה התיקון :
"$$aPeople on the move:$$b$$gStudies on internal migration."  
 

  תיקון תצוגה 3.2.4
 לצד תיקון תצוגהתוכלו לתקן את טקסט התצוגה של הכותרת המסומנת ברשימה באמצעות הלחצן 

  :סט כותרותתיקון תצוגת טקכעת יוצג חלון  .רשימת הכותרות
 

 
 

בחלון זה תוכלו לראות את הכותרת  ).ישן(בצידו של החלון ' תיקון תצוגת טקסט כותרות'כעת יוצג השדה 
 filing(ומפתחות התיוק ) normalized(הטקסט המנורמל , כולל טקסט התצוגה, בצורתה הנוכחית

keys (טקסט התצוגה המופיע תקנו את , כדי לתקן את הטקסט המוצג בכותרת שסומנה .של הכותרת
כדי  .  כדי לצפות בשינויים שערכתםתיקוןולחצו על , )אזור הטקסט החדש(בצידו השמאלי של החלון 

שימו לב לכך שניתן לתקן את טקסט  .עדכוןלחצו על , לאשר את השינויים ולעדכן את רשימת הכותרות
שלה לא יעודכנו ) filing key(התצוגה של הכותרת רק אם הפורמט המנורמל של הכותרת ומפתח התיוק 

 .תוכלו לתקן את הפיסוק, לדוגמה .בהזדמנות זו
 

  בדיקת זהויות עבור כותרות נבחרות–בדיקה חוזרת של זהויות  3.2.5
 . כדי לבדוק מחדש אם יש רשומת זהויות מתאימה לכותרת כלשהיבדיקה חוזרת של זהויותלחצו על 

רק אם אין לה הפנייה לכותרת , רת לרשומת זהויותניתן לבצע בדיקה חוזרת רק אם הכותרת אינה מקוש
  .אחרת ורק אם נבחרה כותרת בודדת

 AUT מתוך BIBעדכון רשומות כדי שתהליך הרקע , NEWפעולה זו מעניקה לכותרת את הסטטוס 
)ue-08 (יוכל לטפל בה שוב. 

 בספריית תהליך זה מעשיר את כותרות הספרייה הביבליוגרפית בנתונים מתוך הרשומה המתאימה
-ערך רב-או שווי/ כנגד ספריית הזהויות ומוסיף הפניות וBIBהוא בודק כותרות בספריית   .הזהויות

 .BIBלשוניים לטבלת כותרות 

 הצגה 3.2.6
 . כדי לצפות ברשומות הביבליוגרפיות המקושרות לכותרת שאותה סימנתם ברשימההצגהלחצו על 

80רשומות אלו מוסברות בפרק  H19' בעמ הצגה.  
 

 רשומות מקוצרות 3.2.7
פורמט תצוגה זה נועד לסידור הרשומות על פי  .ישנן ספריות המשתמשות בתצוגת רשומות מקוצרות

רשומות יהפוך לחצן , אם יש לכותרת רשומות מקוצרות המקושרות אליה .שיוכן לכותרות מסוימות
 .תצוגה בענף רשומות מקוצרותנה הרשומות תחת לשונית תוצג, כאשר תלחצו עליו .לפעילמקוצרות 
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 קיטלוג 3.2.8
 כדי להעביר בצורה ישירה רשומות הקשורות לכותרת אחת או יותר ללשונית הקיטלוג קיטלוגלחצו על 

 . רשומות בלבד100-אך הפעולה מוגבלת ל, ניתן לבחור במספר כותרות .במודול הקיטלוג
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  רשימת קבוצות 4
מציגה את קבוצות הרשומות שנוצרו באמצעות שאילתות חיפוש מילות ) צגת להלןהמו(רשימת הקבוצות 

הרשימה מופיעה  .כתוצאה משמירת רשומות מסומנות כקבוצה, תחת חיפוש על פי כותרות, או; מפתח
  .חיפושבחלונית התחתונה תחת ענף 

 
 אותה ולחצו על סמנו,כדי לצפות בתצוגה מקוצרת או מלאה של הרשומות השייכות לקבוצה מסוימת

81תצוגת רשומות אלו מוסברת בפרק  .הצגה H19' בעמ הצגה. 
  

 
 מיקוד 4.1

את החיפוש באמצעות הוספת , או להרחיב, תוכלו להצר, או קטנה מדי, אם קבוצת תוצאות היא גדולה מדי
  :חיפושתחת ענף , ונהמאפייני חיפוש נוספים באזור המיקוד בחלונית העלי

 

 
 

בחרו באופרטורים , כדי לצמצם את החיפוש .אוהשתמשו למשל בפקודה , כדי להרחיב את החיפוש
ואז הכניסו את מחרוזת החיפוש לשדה , או בשדה ספציפי לביצוע החיפוש, "ולא"או " וגם"הבוליאניים 

  .מיקודלחצו על ,  התוצאותכדי לבצע את מיקוד . לפעילמיקודכעת יהפוך לחצן  .מיקוד שאילתה
 

הקבוצה הקיימת תעבור הצלבה עם  .פעולת מיקוד החיפוש תעשה רק עבור קבוצת התוצאות שנבחרה
  .יותר מהראשונה, או מצומצמת, שאילתת החיפוש הנוספת במטרה להפיק קבוצה חדשה שתהיה רחבה

 
יות שבהן מילות החיפוש ייעשה החיפוש רק אחר היקרו, מילים סמוכותאם תבחרו בתיבת הסימון 

 .צמודות זו לזו ונמצאות באותו שדה
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 הצלבה בין קבוצות תוצאות  4.2
בחירת סוג ההצלבה , ניתן להצליב בין קבוצות תוצאות חיפוש באמצעות סימון הקבוצות הרלוונטיות

  ).שיהיה פעיל רק אם סומנו שתי קבוצות ומעלה (הצלבת קבוצותהרצוי ולחיצה על 
 

 
 

להצלבה באמצעות  .ניתן לבחור מספר קבוצות, "או"ו" וגם"באמצעות האופרטורים הבוליאניים להצלבה 
  .ניתן לבחור בשתי קבוצות בלבד, "לא ראשונה, קבוצה שנייה"או " לא שנייה, קבוצה ראשונה"
 

נועד לשליפת כל הרשומות המכילות את מילות החיפוש של " לא שנייה, קבוצה ראשונה"סוג ההצלבה 
נועד לשליפת הרשומות " לא ראשונה, קבוצה שנייה", לחילופין; וצה הראשונה אך לא השנייההקב

  .המכילות את מילות החיפוש של הקבוצה השנייה אך לא הראשונה
 

  הצגה 5
  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  רשימה מקוצרת •

  הרשומות שלי •

  רשומות מקוצרות •

  קישורים+פורמט תצוגה מלא •

   נוספיםפורמטים מלאים •
כגון , מתוך ענפי החיפוש והדפדוף ניתן לבחור להציג את הרשומות הביבליוגרפיות בפורמטים שונים

 ).כרטיס קיטלוג וכדומה, MARCשדות (תצוגה בפורמט מלא ופורמטים מלאים אחרים , תצוגה מקוצרת
או לעבור , פושניתן להגדיר את המערכת להציג קבוצת תוצאות בתוך רשימת קבוצות במסגרת ענף החי

 אם מספר הרשומות בקבוצת תוצאות קטן –בהגדרה זו נכלל סף מסוים  .מיד לתצוגה של הרשומות עצמן
מספר הרשומות בקבוצת התוצאות גדול , לעומת זאת, אם .תוצגנה הרשומות בפורמט תצוגה מלא, ממנו

  .תוצגנה הרשומות במסגרת רשימת קבוצות, מסף זה

 רשימה מקוצרת 5.1

סמנו את הקבוצה ברשימת הקבוצות תחת ,  בתצוגה מקוצרת של הרשומות הכלולות בקבוצהכדי לצפות
  :כעת תיפתח הלשונית הבאה .הצגהולחצו על , דפדוףאו שורה כלשהי תחת ענף , חיפושענף 

 



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 21 of 27 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Search 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

 

 

  :תוכלו לסמן שורה אחת או יותר כדי לבצע את אחת הפעולות הבאות

  .שמירה בשם באמצעות הלחצן חיפוש  תחת ענףרשימת הקבוצותשמירת הרשומות ב •

הרשומות באמצעות הלחצן , לשימוש חוזר בעתיד" רשומות שלי"שמירת הרשומות כ •
  .שלי

  .שלח/הדפסבאמצעות הלחצן , ל"שמירה על המחשב או משלוח בדוא, הדפסה •

אפשרות זו זמינה רק מתוך  .קיטלוגצפייה ברשומות במודול הקיטלוג באמצעות הלחצן  •
  . במודול הקיטלוגפושחילשונית 

  מיון 5.1.1
  : ומילוי הטופס הבאמיוןניתן למיין את הרשומות בתצוגה המקוצרת על ידי לחיצה על 

 

 
  שמירה בשם 5.1.2

על ידי סימון הרשומות הרלוונטיות ולחיצה ' חיפוש'ניתן לשמור קבוצת רשומות ברשימת הקבוצות בענף 
או לאשר את שם ברירת , כם לקרוא לקבוצה בשםכעת ייפתח חלון קטן שיאפשר ל .שמירה בשםעל 

  .המחדל שניתן לה על ידי המערכת
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  -מעָבר ל   5.1.3

ניתן לדפדף עד לכותרת , כאשר קבוצת תוצאות המוצגת ברשימה המקוצרת מכילה מספר רשומות רב
ת טקסט ניתן להזין מחרוז, לדוגמה .ספציפית במטרה להציג את אותה רשימה מחדש החל מאותה כותרת

 . כדי לעבור לכותר הראשון המתחיל במילה זוschoolהמתחילה במילה 
 

 הרשומות שלי    5.2
הרשימה 'תוכלו לעשות כן מלשונית  .לשימוש עתידי' הרשומות שלי'ניתן לשמור רשומות ללשונית 

  :מכאן תוכלו לבצע פעולות נוספות כגון .הרשומות שליעל ידי לחיצה על ' המקוצרת

  .שמירהשומות על המחשב שלכם באמצעות לחיצה על שמירת הר •

  .טעינהטעינת רשומות מהמחשב שלכם באמצעות לחיצה על  •

  .מחיקהמחיקת כל הרשומות מלשונית זו באמצעות לחיצה על  •

  .הסרההסרת הרשומות המסומנות מלשונית זו באמצעות לחיצה על  •

  .שלח/הדפסן באמצעות הלחצ, ל"שמירה על המחשב או משלוח בדוא, הדפסה •

אפשרות זו זמינה רק מתוך  .קיטלוגצפייה ברשומות במודול הקיטלוג באמצעות הלחצן  •
  . במודול הקיטלוגחיפושלשונית 

 רשומות מקוצרות 5.3

שלחו את הרשומות ללשונית  .פורמט תצוגה זה נועד לסידור הרשומות על פי שיוכן לכותרות מסוימות
 . בענף הדפדוףרשומות מקוצרות על על ידי לחיצה' הרשומות המקוצרות'

החלונית התחתונה תציג את  .החלונית העליונה בלשונית זו תציג את הכותרות המשותפות לרשומות אלו
  .מספר הרשומה הביבליוגרפית ואת הכותר שלה
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  :בלשונית זו מוצעות האפשרויות הבאות

  .שמירה בשםצן  באמצעות הלחחיפוש תחת ענף רשימת הקבוצותשמירת הרשומות ב •

הרשומות באמצעות הלחצן , לשימוש חוזר בעתיד" רשומות שלי"שמירת הרשומות כ •
  .שלי

  .שלח/הדפסבאמצעות הלחצן , ל"שמירה על המחשב או משלוח בדוא, הדפסה •

אפשרות זו זמינה רק מתוך  .קיטלוגצפייה ברשומות במודול הקיטלוג באמצעות הלחצן  •
  . במודול הקיטלוגחיפושלשונית 

  .מעבר לכותרת הרצויה •
 

 קישורים+פורמט תצוגה מלא  5.4
ניתן לראות שם את מספר  .פורמט זה מאפשר לכם לצפות ברשומה הביבליוגרפית בצורה מלאה יותר

בדוגמה להלן תוכלו לראות את רשומה  .הרשומה מתוך מספרן הכולל של הרשומות בקבוצת תוצאות זו
  : רשומות בקבוצה170 מתוך 11שמספרה 
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כל אחד מהלחצנים יוסבר  .יופעלו לחצנים שונים לפעולה, בהתאם לקישורים הקיימים בין הרשומות
  .להלן

 הבא/ הקודם 
  .כדי לצפות ברשומה הבאה ברשימה המקוצרת<< ועל , כדי לצפות ברשומה הקודמת>> לחצו על 

 איתור
  : הפעולות הבאעקבו אחר סדר, כדי למצוא רשומות דומות בבסיסי נתונים אחרים

  :כעת ייפתח החלון הבא .איתורלחצו על  .1

 

 

כעת תתוסף קבוצת התוצאות  .אישורבחרו בסיס נתונים אחד או יותר ולחצו על  .2
  .'חיפוש'המכילה את הרשומות שאותרו לרשימת הקבוצות בענף 

 הצגת דומים
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נושא , לדוגמה(מנו שדה אם תס .כגון נושא או מחבר, אפשרות זו זמינה רק עבור מספר שדות ברשומה
תוצג הרשימה המקוצרת של רשומות ותציג רשומות אחרות שלהן אותו , ותלחצו על לחצן זה) כלשהו
  .נושא

 כותרות
אם תסמנו שדה מסוים ברשומה  .כגון נושא או מחבר, אפשרות זו זמינה רק עבור מספר שדות ברשומה

כאשר הטקסט שסומן מוצג בראש , שסומןתוצג רשימת דפדוף המקושרת לשדה , כותרותותלחצו על 
  .הרשימה האלפביתית

 חיצוני
, EXTאם תסמנו את שדה  .תמונה או תוכנית חיצונית,  מופיע ברשומה אם יש קישור למסמךEXTשדה 

בתמונה או כדי להפעיל את התוכנית , לחצו על לחצן זה כדי לצפות במסמך . לפעילחיצונייהפוך הלחצן 
  .הקשורה

 קישור
 או UP ,DOWN שהמקטלגת קישרה שתי רשומות ביבליוגרפיות זו לזו על ידי קישור מסוג יתכן

PARALLEL. לחצו על לחצן זה כדי לצפות  . לפעילקישוריהפוך לחצן , אם תלחצו על שדה הקישור
  .ברשומה המקושרת בפורמט תצוגה מלא

 רשימת פריטים
ם לרשומה הביבליוגרפית וכדי לעיין בפרטים לחצו על לחצן זה כדי לצפות ברשימת הפריטים המקושרי

  .תאריך החזרה וכדומה, סטטוס השאלה, כגון מספר מדף, אודותם

 קיטלוג
, שנלקח מתוך מודול הקיטלוג, במקרה זה .זו דוגמה ללחצן המעביר את הרשומה ללשונית עבודה במודול

  .ים ברשומת הקיטלוגתיפתח לשונית הרשומות שבה תוכלו לערוך שינוי, קיטלוגאם תלחצו על 

לשונית  (כתבי עתועבור ) לשונית רשימת ההזמנות (רכשכתבי עת ישנם לחצנים עבור /במודול ההשאלה
  ).ללשונית הפריטים (השאלהבמודול ההשאלה יש לחצן ; )כתבי עת

 פריטים
ול דוגמה זו לקוחה מתוך מוד .זו דוגמה נוספת ללחצן המעביר את הרשומה ללשונית עבודה במודול

  .'פריטים'תיפתח לשונית , פריטים אם תלחצו על –הקיטלוג 

 פורמטים מלאים נוספים 5.5
ישנם ארבעה פורמטים מלאים שייפתחו אם תלחצו על הלשוניות , קישורים+בנוסף לפורמט תצוגה מלא

, MARCתצוגה ציבורית , MARCתגיות פורמטי ברירת המחדל הם  .קישורים+המופיעות במסך מלא
שלכם יוכל " אלף"מתאם  .פורמט תצוגה ביבליוגרפית מקוצר, )citation(יטלוג וציטוט כרטיס ק

  .לשנות פורמטים אלה ולהוסיף חדשים
שימו לב לכך שתצוגת פורמטים אלה אינה כוללת את הלחצנים שתוארו לעיל ביחס למסך 

 .קישורים+מלא
 

  טעינה של רשומות/הדפסה/שליחה/שמירה 6
רשומה ביבליוגרפית ספציפית או קבוצת ) על המחשב שלכם(ל או לשמור "אלשלוח בדו, ניתן להדפיס

ניתן לשלוף קבוצה שנשמרה על השרת לתוך  .ניתן גם לשמור קבוצת רשומות על השרת .רשומות
 .כגון שירותי אצווה, או להשתמש בהן בפונקציות עבודה אחרות, החיפוש

  

 שמירה מקומית/ל"שליחה בדוא/הדפסה 6.1

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, ל או לשמור רשומות על המחשב המקומי"לשלוח בדוא, סכדי להדפי
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או בכל אחת משלוש הלשוניות , ות בחלונית העליונה בענף תצוגה/סמנו רשומה .1
  או, )רשומות מקוצרות, הרשומות שלי, רשימה מקוצרת(

  .סמנו קבוצת רשומות בחלונית התחתונה בפונקציות החיפוש  

  :כעת ייפתח החלון הבא .שליחה/דפסההלחצו על  .2

 

 

ולחצו על ) ל או שמירה במחשב"שליחה בדוא, הדפסה(בחרו בפורמט ובפעולה  .3
  .אישור

o יופיע החלון הבא, ל"אם בחרתם במשלוח בדוא:  

 

o  

o תלויה הפעולה , אם בחרתם בהדפסה או בשמירה במחשב המקומי
  :שתתרחש בהגדרות תצורת ההדפסה במחשב שלכם

 הקובץ יישלח למדפסת –הדפסה + רגילה הדפסה  
  .המחוברת למחשבכם
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 יופיע חלון –שמירה במחשב + הדפסה רגילה  
  ".שמירה בשם"

 יופיע חלון דפדפן ובו תצוגה –תצוגה מקדימה  
  .מקדימה של ההדפסה

 ההדפסה תוצג בפורמט – Raw XML-צפייה ב 
  .Notepad-זה ב

 XML ההדפסה תוצג בפורמט – XML-דפדוף ב 
  .בחלון דפדפן

 קבוצת רשומות 6.2

סמנו את הקבוצה  .ניתן לשמור על השרת את מספרי הרשומות בקבוצה שבחלונית התחתונה בענף חיפוש
  :כעת יוצג החלון הבא .שמירהולחצו על ) ניתן לסמן רק קבוצה בודדת(
 

 
 

תופיע , שרתאם שם הקובץ שהקלדתם כבר בשימוש על ה .אישורהקלידו את שם הקובץ ולחצו על 
  :ההודעה הבאה

 

 
 

 .alephe/scratch/מספרי הרשומות יישמרו על השרת בקובץ בספריית 
 

 טעינה מהשרת 6.3

כעת יוצג חלון שמירה על  . כדי לשלוף קבוצת רשומות שנשמרה על השרת קודם לכןטעינהלחצו על 
 .טעינה מהשרת שהוצג לעיל/השרת
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