כללי:
ארכיב המחקר החקלאי של מכון וולקני הוקם על מנת לאפשר לחוקרי המכון
ולעובדיו לאחזר את "היבול המדעי" (פרסומים מדעיים ,דוחות מחקר מסכמים)
אשר נכתב לאורך שנות קיומו של המכון.
מטרת הקמת הארכיב  -לאפשר לאחזר ממקום אחד את מרב הפריטים ,העונים
להגדרה "היבול המדעי" של המכון ,ולהנגיש את המידע הזה בכלי עדכני ויעיל
לשימוש .כלי זה יאפשר לחוקרים ולעובדים במכון להגיע למידע ,שנוצר על ידי
אנשי המכון ,במגוון חתכים :על פי שמות החוקרים ,על פי מילות מפתח ,שנים,
סוגי מסמכים ועוד.
חלק נוסף של ארכיב המחקר משמש לתיעוד מורשת המחקר החקלאי ,וזאת
באמצעות איסוף ,תיעוד וקטלוג של פריטים/מסמכים ,תמונות ועוד אשר
משקפים את ההיסטוריה של עבודת המכון.
מדריך מקוצר:
כניסה למערכת:
משתמש מורשה  -הקשת שם משתמש וסיסמה מאפשרת כניסה עם יכולת לעיין
בכל הפריטים במלואם ,כולל שמירת מועדפים ושמירת חיפושים.
מסך כניסה למשתמש לא מורשה (הציבור הרחב) – מאפשר עיון בכותרות
ותקצירים וכן עיון מלא במסמכי מורשת.
עמוד הבית:
תיבת חיפוש "גוגלית" עם אפשרות לחיפוש מובנה על פי סוג פרסום.
סרגל כלים ,מעבר מעברית לאנגלית ולהפך ,מועדפים ,חיפושים שמורים.
לחיצה על הקישור עמוד הבית מביאה מכל מסך את עמוד הבית.
הקלדה של מונח בתיבת החיפוש ו"חפש" מביאה את כל הפריטים העונים למונח
שהוקלד (הן אלו שקוטלגו כך והן אלו שהמונח מופיע בטקסט שלהם – כפי
שמופיע בכרטיס הפריט ובתקציר).
מילון מונחים – מאפשר לקבל רשימה של :מילות מפתח פנימיות ,מילות מפתח
חיצוניות ,מחברים ,אתרים ,תחומי דוחות מחקר ,מקורות פרסום ,קרנות מחקר,
סוגי מסמכים.
לחיצה על מונח מתוך הרשימה מביאה את הפריטים אשר קוטלגו עם מונחים
אלו.
מילות מפתח פנימיות – אוסף מונחי המחקר החקלאי על פי תחומים עיקריים ועם
היררכיה.
מילות מפתח חיצוניות – המונחים המופיעים בעיקר בפרסומים המדעיים.
מחברים – שמות מחברים המופיעים כשותפים לכתיבת פרסומים הקיימים
במערכת ,תחת השיוך של המכון.

תחום – רשימת תחומי דוחות המחקר כפי שנכתבו בדוחות המחקר.
קרן מחקר – אחזור דוחות על פי הקרן המממנת.
מקור פרסום – רשימת מקורות הפרסום (כ"ע ועוד) הכוללים פרסומים שלהם
שותפים חוקרי וולקני (כרגע תחת תיקון תוכנה).
סוג חומר – אפשר לבצע חתך על פי סוג המסמך – מאמר ,דין וחשבון וכו'.
אתרים – רשימת אתרים הקשורים לפריטים ,כמו נגב ,גליל וכו'.
תוצאות חיפוש:
לאחר ביצוע חיפוש וקבלת התוצאות ניתן לבצע את הפעולות הבאות על
התוצאות שהתקבלו:
סינון:
על פי סוג הפרסום (פרסום מדעי ,פרסום מקצועי לא–מבוקר ,דוחות מחקר,
מסמך מורשת ,מסמך כללי); מילות מפתח (תגיות); מחברים ( 10המחברים שיש
להם הכי הרבה תוצאות מול החיפוש); שנים; תחום (רק מול דוחות מחקר);
מקור פרסום
מיון:
ניתן למיין את התוצאות על פי :שנה ,מחבר ,כותרת ,רלוונטיות (ברירת המחדל).
כרטיס פריט:
לאחר קבלת רשימת התוצאות ניתן להיכנס לכרטיס הפריט הרלוונטי שבחרתם.
כרטיס הפריט מורכב מכותרת הפריט ,שם המחבר ,מקור הפרסום ,מחברים
נוספים (אם יש) ,מילות מפתח וקישור לטקסט המלא של הפריט.
בכרטיס הפריט ניתן על ידי הקלקה על הקישורים (כולל מילות מפתח) להגיע לכל
הפריטים המקושרים.
עיון בטקסט המלא מתאפשר רק למי שנכנס עם שם משתמש וסיסמה.
בפרסום מדעי  -יש אפשרות כבר ממסך התוצאות לעיין בתקציר כדי לקבל
החלטה אם כדאי להמשיך לפרסום המלא .זאת ,על ידי לחיצה על החץ הצמוד
למילה "תקציר".
הערה :בפרסומים מדעיים מוצע לעבור לשפה האנגלית.
חיפוש מתקדם:
לחיצה בסרגל הכלים על החיפוש המתקדם מאפשרת לבצע חיפושים בחתכים
מגוונים בחתכים של "וגם" ו"או" וכו'.
מסך זה עדיין אינו מפותח דיו וצפוי לשיפור בגרסה הבאה.

