
או מה עוד  השאלה עצמית 
ניתן לעשות עם מודול ההשאלה של  

אלף

וייצמן מכון , עמיכלמאיה 
גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, צנזורדליה 



ההתחלה

רעיון השימוש במודול ההשאלה לצרכי השאלה  •
עצמית נהגה בארץ לראשונה באוניברסיטת בן  

גוריון שבנגב



מערך הספריות במכון ויצמן

במכון יש ספריה מרכזית בה נמצאים אוספים  •
היסטוריים והיא נותנת את השירותים לספריות  

.השונותהפקולטיות

:הספריות •
הפקולטה למדעי החיים וכימיה–
הפקולטה למתמטיקה–
הפקולטה לפיזיקה–
המחלקה להוראת  המדעים–



הפקולטיותהספריות 

הספרניות בספריות נותנת שירותי יעץ והשאלה•

24/7כניסה •



?אז מה קורה כשאין ספרנית



הצרכים למערכת השאלה עצמית

שיטת הכרטיסיות היא מיושנת•
קשה לפיענוח, השם שנרשם ידנית על הכרטיס•
הקלה על הספרניות•
פחות בלבול לגבי המצאות ספר בספריה•



הפתרון

!כבר יש לנו מערכת להשאלה עצמית ולא ידענו•
אפשר לשנות את מנשק מודול ההשאלה על מנת •

שיתאים להשאלה עצמית



?ומה לא? אז מה צריך לאפשר

:לאפשר
 הברקוד של הספרסריקת
 כרטיס העובדסריקת
השאלת מספר פריטים
 לאחר סיוםהתנתקות

שום דבר אחר: לאפשרלא 



?מה צריך לעשות בפועל

עכבר ומסך, מקלדת, ליעד מחשב•
לקנות קורא ברקודים•
לקנות קורא כרטיסי עובד•
קבצי קונפיגורציה+ התאמת המנשק •
ף שיש לו רק הרשאות מאוד  "יצירת משתמש אל•

ספציפיות במודול ההשאלה
startupהגדרת עליית מודול ההשאלה ב•



התאמת המנשק

כמו Circ\tab: התאמות בקבצים שתחת•
window.datו-menu.dat

הסרת כפתורים•
הסרת טקסטים•
הסתרת פונקציות ספרניות•
הודעות שגיאה•
(Gui.sys)הגדרת חלון ללא הקטנה •



מסך הפתיחה



הודעות שגיאה



אפשר להעביר את כרטיס העובד  
בקורא של כרטיסי העובד או  

להקליד ידנית את תעודת הזהות



סריקת ברקוד הספר בקורא  
השאלה  תהברקודים מבצע

אוטומטית



סריקת ברקוד נוסף מבצעת  
השאלה נוספת

,  בתום ההשאלות
על הקורא ללחוץ על  

End Session



הספריההסבר ליד העמדה ובאתר 



לאחר מעשה

יש הענות של המדענים והסטודנטים להשתמש •
בהשאלה העצמית

לפעמים בסופי השבוע המחשבים נסגרים•
לפעמים אין התאמה בין הקוד על כרטיסי העובד  •

לזה המצוי באלף
ספרות המצוי 14בקרוב נעבור להשתמש בקוד בין •

.על כרטיס העובד במקום בתעודת הזהות



בן גוריון' של אוניהנסיון

בן גוריון משתמשים בקוד זיהוי לפני  ' בספריות אוני•
ביצוע ההשאלה



מיגון בספריה

RFשיטת מיגון •
ף שתאריך ההחזרה  "השומר בכניסה בודק באל•

הוא עתידי ומעביר את הספר הממוגנט מעבר  
לשער



מהנסיוןלומדים 

קורא הברקודים קרא לפעמים בטעות את הברקוד  •
י "ל ולא את הברקוד שהונפק לספר ע"של המו

הספריה  

: סטטיסטיקות•
כל ספר שלישי מושאל בעמדת השאלה עצמית



תודה רבה? שאלות
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