
: ים\המשתמשותשל מנקודת המבט 
מפרימומידע בעברית איחזור

מיכל להב
אביב-ספריות אוניברסיטת תל



?על מה נדבר היום

מלינגו בחיפושים

..משהו לא מסתדר, רגע

בפרימורב לשוניות 



מלינגו בחיפושים



?מתי מלינגו פועל
:על שדות מסוימים בתוצאות•

כותר–
מחבר–
נושא–
תיאור–

נמצאות באותו השדההמילים כאשר כל •
A table for one

בוליאניםגם עם אופרטורים •

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%94&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&sortby=date&vid=TAU&facet=frbrgroupid,include,4099973972&lang=iw_IL&offset=0


?מתי מלינגו פועל
הרחבה           מספר תוצאות שווה•



?אפשר לא להפעיל אותו
Exactחיפוש מתקדם •

•“…”

אישה רווקה בדיוק

)  רק בביטויים ולא בחיפוש של מילה אחת(•

לנדות את אנדה

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,exact,%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%94,AND&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&sortby=rank&vid=TAU&lang=iw_IL&mode=advanced&offset=0
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,exact,%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%AA&tab=default_tab&search_scope=books_and_more&vid=HAU&lang=iw_IL&offset=0


*-לא תחליף ל

•Truncation  עדיין אפקטיבי יותר במקרים
מסויימים

CBTבעברית?

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&offset=0


..משהו לא מסתדר, רגע



תוצאות והרחבות לא סבירות

בדואיםודאו •

חרדה עבודהחרדים עבודה •

..היכונו להפתעהבלגרד •

https://primo.colman.ac.il/primo-explore/search?offset=0&lang=iw_IL&vid=COLMAN_V1&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&query=any,contains,%D7%95%D7%93%D7%90%D7%95&submit=Search
https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94&tab=default_tab&search_scope=books_and_more&vid=HAU&lang=iw_IL&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%91%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%93&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=iw_IL&offset=0


רלוונטיות

מוזאון תל אביב.Vsמוזיאון תל אביב •

.Vsעתונאים: פריט ידוע שנעלם בתוצאות•
העיתונאים

https://primo.colman.ac.il/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=COLMAN_V1&lang=iw_IL&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=iw_IL&offset=0


רלוונטיות

#!?המזרח התיכוןשיטות מחקר •

שאינם  חפישיםככלי לאיתור שדות pnx-הבדיקת 
מוצגים

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=iw_IL&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_kotar351&context=PC&vid=TAU&lang=iw_IL&search_scope=TAU_Blended&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95&sortby=rank&offset=0&showPnx=true


רלוונטיות

#!?המזרח התיכוןשיטות מחקר •

שאינם  חפישיםככלי לאיתור שדות pnx-הבדיקת 
מוצגים

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=iw_IL&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_kotar351&context=PC&vid=TAU&lang=iw_IL&search_scope=TAU_Blended&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95&sortby=rank&offset=0&showPnx=true


Troubleshooting -מטווח בבעיות 

?האם התוצאה מופיעה בכלל•

באילו שדות המילים מופיעות ? PNX-מה קורה ב•
?ישהיקרויותוכמה , הטיות+ בצורת החיפוש 

?או עניין מורפולוגי עקרוניקיטלוגיפתרון •



דיווח ושיפור

!פתיחת קריאות•

פרימוהעברת נושאים כלליים לקבוצת העבודה של •

העברת הצעות לתוספות לקובץ סינונים•

סדרי משנה 6= שישה סדרי משנה : למשל

https://yvc-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=972EMY_INST_V1&lang=iw_IL&offset=0


בפרימורב לשוניות 



..ורב לשוניותפרימו

מצטרף לחגיגהסנטרל פרימו–ממאגרים שונים בפרימועירוב נושאים •

שפה וקוץ בה

1הפרעות בדיבור 
1לשון 

1תקשורת קלינאי 
Language disorders in children 1
1אבחון 

Speech disorders 1
1שכלי פיגור 

1כלכלי -חברתימיצב 
Language disorders 1
Child 1
Speech disorders in children 1
Communicative disorders in children 1

1בתקשורת הפרעות רכישת 
1חלופית תקשורת תומכת 

1ילדים הפרעות לשון אצל 
1ילדים 

Language development 1
1ילדים הפרעות דיבור אצל 

Communication disorders 1
1אוטיזם 

1ילדים הפרעות תקשורת אצל 
1בהתפתחות עיכוב 

1בשפה הפרעות 
Language acquisition1

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=title,contains,%22%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A5%20%D7%91%D7%94%20:%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA,%20%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%A6%D7%9C%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%22,AND&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&sortby=rank&vid=TAU&facet=rtype,include,books&mode=advanced&offset=0&lang=iw_IL


..ורב לשוניותפרימו

מצטרף לחגיגהסנטרל פרימו–ממאגרים שונים בפרימועירוב נושאים •



..ורב לשוניותפרימו

?למה התוצאות הראשונות הן בשפות אחרות–חיפשתי בעברית •

אטוודמרגרט 

https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A8%D7%98%20%D7%90%D7%98%D7%95%D7%95%D7%93&tab=default_tab&search_scope=books_and_more&vid=HAU&lang=iw_IL&offset=0


..ורב לשוניותפרימו

facets, כפילויות בתצוגה•



..ורב לשוניותפרימו

..רב לשוניות קצת אחרת•

:רמיזות של נושאים משורשרים בעלמא

Breast Cancer
זו רמיזה של

150$$a Breast

במקרה של נושא משורשר
150$$a Breast Neoplasms $$x 

radiotherapy

לפרימוהרמיזה לא מוזרמת 



..ורב לשוניותפרימו

:רמיזות של נושאים משורשרים בעלמא•

”Breast cancer“רשומה לדוגמא שאיבדנו בחיפוש 



שפק ממשק

?ושפת ממשקמטדטהבין תצוגת אינטרקציה•
?לרוסית? לערביתפרימותרגום הממשק של •
קישורי תפריט ראשי–לשוניות ברב פרימומלאה של מוצריתחסרה תמיכה •



לסיכום

מטדטהיש לנו שפע של •



הדגמונת
החיים ללא מלינגו•

קולנוע ישראלי)ה(
קהילות חברתיות ברשת)ב(

ואיתם•
קולנוע ישראלי

קהילות חברתיות ברשת

https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&tab=books&search_scope=default_scope&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0
https://hollis.harvard.edu/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA&tab=books&search_scope=default_scope&vid=HVD2&lang=en_US&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=iw_IL&offset=0


לסיכום
:ים\כדאי לחשוב על אסטרטגיה של חווית משתמשות•
?האם רב לשוניות היא חדרים שונים בממשק או תוכן•
)כל פרסומי סופר בשאילתה אחת(הבנה שחוסר שלמות היא מנת חלקנו •



!תודה

michallahav@tauex.tau.ac.il מיכל להב

mailto:michallahav@tauex.tau.ac.il


?שאלות
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