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 הקדמה. 1
הינו מאגר ביבליוגרפי, המכיל מאמרים ופרקים מספרים העוסקים   Biosis Previewsמאגר 

  קישור לטקסט מלא. לחלקןשרק  1965בכל תחומי מדעי החיים. המאגר מכסה רשומות מ
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כניסה למאגר. 2
 /lib.tau.ac.il-https://medה: יאתר הספריל כנסוה. 1

 מי דע בתפריט העליון, בחרו בחיפוש וניהול. 2

לאחר מכן, בחרו במאגרי מידע שתחת משאבי מידע אלקטרוניים . 3

Biosis Previews  ולאחר מכן לחצו על Bבחרו באות . 4

הגעתם למסך הכניסה של המאגר

2. בחרו 
בחיפוש וניהול

מידעמידע 

בחרו . 3

במאגרי 

מידע

  Bבחרו באות . 4

ולאחר מכן לחצו 

 Biosisעל 

Previews

מידע

https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
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 . חיפוש חופשי במאגר2
הוספת שורה נעשית  .. הכניסו את מונחי המפתח בשורות החיפוש, כל מונח בשורה נפרדת1

 Add Rowבעזרת 

Searchלחצו על . 2

 

שימו לב , אם החלטתם להכניס שני מונחי מפתח באותה השורה, יש לקשר ביניהם בעזרת 

 גדולות אופרטור הכתוב באותיות

ניתן לסדר את התוצאות באופנים שונים, למשל לפי רלוונטיות בעזרת  התקבל מסך תוצאות,

 העליו ן , הנמצא בתפריטRelevanceעל  לחיצה

 

הכניסו את . 1

מונחי המפתח 

בשורות 

ולחצו  החיפוש

 Add Rowעל 

לחצו . 2

על 

Search 

ניתן לסדר על פי 

 רלוונטיות 
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 .צמצום תוצאות החיפוש3
שונים, כגון: שנת פרסום, סוג פריט, מחבר,   פרמטריםניתן לצמצם את תוצאות החיפוש על ידי 

 שפה וכדומה. 

 :Refine Results הצמצום נעשה משמאל למסך תחת

 Open, הנמצא תחת המסנן Publication Years.בחרו לדוגמה במסנן על פי שנת פרסום, 1

Access 

 Refine. לחצו על2

צמצום על 

 Refineידי 

Results

.בחרו 1

בשנת 

פרסום

. לחצו 2

  Refineעל



 

  7 

 :, לדוגמה סינון לפי שפה ולפי כתב עתכמה פרמטריםהנכם מעוניינים בצמצום של שבמידה 

 View all optionsבסוף רשימת המסננים לחצו על  .1

    

 View. לחצו על 1

all options 
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 Group Authors, הנמצא אחרי Languagesבחרו ב.  .2

 Authors, הנמצא אחרי Source Titlesבחרו ב .3

. בחרו 2

 Source Titlesב

 Languagesב . בחרו3
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 וסמנו אותו  Open Accessהנמצא אחרי  , Refineל.גללו למעלה עד 4

  

. גללו למעלה עד 4

 Refineל
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. גישה לטקסט מלא4
, הנמצא בסוף כל תוצאהFind Textבחרו באחת התוצאות ולחצו על 

שימו לב, גישה לטקסט מלא כפופה להגדרות פרוקסי  

Find Textלחצו על 
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 . שימוש בתוצאות החיפוש5
מחבר, מדינה, סוג פרסום, תחום מחקר  ניתן לנתח את תוצאות החיפוש לפי פרמטרים כגון : 

 ועוד. ניתוח לפי שנים: 

 , הנמצא מעל התוצאות מימין  Analyze Results. לחצו על  1

 

 Publication Years. בחרו בפרמטר 2

 

 : 2017-2019התקבל גרף ובו ניתוח פרסומים לפי טווח השנים 

 

  

לחצו על . 1
Analyze 

Results 

בחרו . 2

בפרמטר 
Publication 

Years 
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 דו"ח ציטוטים  5.1

 בדף התוצאות, ניתן לראות כמה פעמים כל מאמר צוטט:

 הנמצא מימין למאמר ,Times Cited. בחרו במאמר המבוקש ולחצו על 1

התקבל מסך ובו רשימת מאמרים שציטטו את המאמר הנבחר, ניתן ליצור דו"ח של המאמרים 

 הנ"ל:

 Create Citation Reportלחצו על 

  

בחרו . 1

במאמר 

המבוקש 

ולחצו על 

Times 

Cited 

לחצו על  

Create 

Citation 

Report 
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 שנים התקבל דו"ח עם מספר הציטוטים לפי 
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ייצוא /שליחה . שמירה/6

 לתוכנה לניהול ביבליוגרפי
 . F1000, להדפיסן ולייצאן לתוכנות ניהול ביבליוגרפיות כגון צאותניתן לשמור תו

 , הנמצא מעל התוצאה הראשונה במסךExport. לחצו על  1

 

 .בחרו באפשרות הרצויה2

  

 Exportעל לחצו . 1

.בחרו 2

באפשרות 

 הרצויה
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 חיפוש בעזרת מפתח. 7
של צמחים, בעלי חיים   יותטמטסיסההקבוצות כולל מפתח של השמות הלטיניים של המאגר 

ומיקרואורגניזמים. כל פריט ביבליוגרפי הכולל מידע על סוג או מין כלשהו, מקבל גם תוספת 

הרחבות יותר אליהן הוא משתייך. הפירוט במפתח  יותטהסיסטמשל שמות הקבוצות 

הוא, בדרך כלל, עד רמת הסדרות. רק בצמחים מכוסי זרע וביונקים   יותטיסטמהסהקבוצות 

 . יש ציון של שמות משפחה

 : יות, יש לחזור למסך החיפושטעל מנת לחפש במפתח שמות קבוצות סיסטמ

 Select a Database, הנמצא בסמוך לBiosis Previewsבחרו במאגר  .1

 הקלידו את מונחי המפתח בשורות החיפוש, לדוגמה: אפיגנטיקה בקבוצת הפטריות .2

, הנמצא בסוף Taxonomic Dataבשורה בה כתבתם פטריות, בחרו הגבלת שדה של  .3

 הרשימה

  

 בחרו במאגר. 1
Biosis Previews 

הקלידו . 2

מונחי  את

 המפתח

בחרו הגבלת . 3

שדה של 

Taxonomic 

Data 
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 הנמצא מתחת לשורת החיפוש בה כתבתם פטריות, Select from List-ב. בחרו 4

  

בחרו . 4

 Select fromב

List 
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 Plantae 11000. במסך שנפתח סמנו את 5

 Fungiליד המונח  Add. לחצו  6

  

סמנו את  .5

Plantae 

11000 

 Addלחצו . 6
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 , הנמצא בתחתית המסךOK. לחצו על 7

 

לקבלת תוצאות  Searchלחצו  .נוספה לחיפוש Fungi 15000. מתקבל מסך, בו הקבוצה 8

 החיפוש 

 

 OKלחצו על  .7

לחצו  .8

Search 
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