אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית נמצאים בתהליך מחשוב הפרטים באוספים השונים.
המידע שבאתר מתעדכן וגדל במהלך הזמן.
דף זה מציג את אפשרויות החיפוש השונות הקיימות בדף תשאול המאגר ,בו ניתן למצוא מידע על
פריטים שמוחשבו באוספים השונים.
לחיצה על תמונה תפתח אותה בהגדלה.
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חיפוש לפי מספר קטלוגי
ניתן לחפש פריט על פי מספרו הקטלוגי .לשם כך יש להקליד בשדה  Idאת המספר הקטלוגי הרצוי
וללחוץ על כפתור  Search.התוצאה שתתקבל תהיה כל הפריטים ,מכל האוספים ,שיש להם את
המספר הקטלוגי שהוזן.
ניתן לראות שמדובר בפריטים מאוספים שונים לפי הקוד שרשום לפני המספר הקטלוגי .לכל אוסף יש
קוד אוסף שונה.

בתוצאות החיפוש ,לחיצה על השם המדעי של פריט מסוים ,תפתח את הפרטים הנוספים שיש עליו.
הרחבה על תוצאות החיפוש תינתן בפרק תוצאות חיפוש.

ניתן ,כמובן ,לצמצם מראש את החיפוש ע"י מילוי המספר הקטלוגי וגם בחירת האוסף בו מחפשים.
חיפוש על פי מספר פרמטרים מתואר בפרק חיפוש לפי מספר פרמטרים.

חיפוש באוסף מסוים
ניתן לחפש את כל הפריטים שמוחשבו באוסף מסוים .בחיפוש הבא תוכלו לראות חיפוש של כל
הפריטים באוסף העצמות ,ללא סינונים נוספים .התקבלו  0022תוצאות לחיפוש זה:

חיפוש לפי טקסונומיה
ניתן לחפש לפי טקסונומיה ,בכמה רמות טקסונומיות:
לוחצים על הסמל שליד השדהTaxonomy

תפתח רשימה טקסונומית רלוונטית בדרגה הגבוהה ביותר הקיימת לאוסף הנבחר .אם לא נבחר
אוסף (בשדה  Collection)-תוצג רשימה טקסונומית ברמה הגבוהה ביותר הקיימת במאגר.

בוחרים את הטקסון הרצוי.
במקרה שיש מתחת לטקסון זה רמות נוספות של טקסונומיה ,תפתח תת רשימה:

אפשר להמשיך ולרדת עוד ברמות הטקסונומיות (אם ישנן) עד למציאת הטקסון הרצוי .לאחר שנמצא
הטקסון הרצוי יש ללחוץ על כפתורClose.

הבחירה תישמר בשדה  Taxonomy.בשלב זה אפשר לבצע חיפוש או להוסיף פרמטרים נוספים
לחיפוש.

חיפוש לפי מספר פרמטרים
ניתן לחפש פריטים באמצעות שילוב של המסננים השונים בדף החיפוש.
למשל ,כפי שהזכרנו ,אפשר לשלב חיפוש של מספר קטלוגי מסוים באוסף מסוים .במקרה כזה נקבל
תוצאה ממוקדת ,כלומר פריט אחד בדיוק:

חלק מהפרטים צולמו .ניתן לבקש לקבל רק פריטים שיש להם תמונה ע"י סימון התיבה Only items
with image:

תוצאות החיפוש
לאחר שביצענו חיפוש ,אם לא נמצאו תוצאות שעונות על הקריטריונים המבוקשים ,תתקבל ההודעה
"No Results Found".
אם נמצאו תוצאות שעונות על הקריטריונים המבוקשים ,תפתח רשימה של אחד או יותר פריטים.
תצוגת תוצאות החיפוש היא תצוגה של מספר שדות מצומצם:

לחיצה על השם המדעי תפתח את הפרטים הנוספים שיש עליו ,כגון :הטקסונומיה המלאה ,מי אסף,
מי הגדיר והיכן הפריט נמצא:

הורדת תמונה
אם קיימת תמונה לפריט ,ניתן ללחוץ עליה ולראות אותה בתמונה גדולה יותר:

ניתן גם להוריד את התמונה באיכות טובה ע"י לחיצה על " "Download Full Imageכמסומן
בתמונה:

התמונה לא תיפתח ,אלא תרד לדפדפן כמו בהורדה רגילה.

הורדת קובץ עם נתוני החיפוש
ניתן להוריד קובץ אקסל ובו נתוני החיפוש הטקסטואליים .בתחתית הדף לחצו על "Download all
results as Excel file".קובץ אקסל ירד לדפדפן.

