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 ?EDS-ה מהו
 

 ,אלקטרוניים פרסומים לדליית )חיפוש מנוע( גילוי כלי הוא EDS-ה
    ובהם

 

   אקדמיים מאמרים•
 סקירה מאמרי•
 ספרים•
   מדעיים מכנסים דיווחים•
 ודוקטור א"מ עבודות•
   מחקר דוחות•

 ...ועוד       

  



ממגוון מאחזר את הפרסומים  EDS-ה
 כמו, משאבים אלקטרוניים

 

 מאגרי מידע מקוונים•
 לים לכתבי עת "מו•
 לים לספרים "מו•

 ועוד     



 ולחברי לחוקרים ,לסטודנטים מאפשר EDS-ה

 אילן -בר מאוניברסיטת והמנהלי האקדמי הסגל

  ,ִעִּלי חיפוש מנוע באמצעות ,בעת בה לדלות

                     להם הדרושים בנושאים מידע מקורות

 הספריות שמערך אלקטרוניים משאבים ממגוון

   עליהם מנוי והמידע

 



 ?  מאחזר מקורות מידע EDSכיצד  

 Knowledge Base 
 בסיס הנתונים של 

EDS   

EDS  פרסומים אלקטרוניים  מאחזר
ומעביר אותם        , משלל ספקי תוכן

בסיס הנתונים  , Knowledge base-ל
 של כלי הגילוי

מאגרי מידע  
 מקוונים

לים וספקים  "מו
 של כתבי עת  

לים וספקים  "מו
 של ספרים 

Set   של פרסומים
אלקטרוניים הנגישים  

למשתמשים 
 אוניברסיטת בר אילן

נוצר  EDSבבסיס הנתונים של 
 ,      בסיס נתונים קטן יותר

Set   של פרסומים אלקטרוניים
הנגישים למשתמשים  
 מאוניברסיטת בר אילן



 של במסך המופיעים ,המבוקשים האלקטרוניים הפרסומים1.
  והמידע הספריות שמערך תוכן מספקי ִנדלו ,החיפוש תוצאות

 ברשת חינם נמצאים שהם או ,עליהם מנוי
 

    יש אלקטרוניים פרסומים מהם ִאחזר EDS-ש התוכן לספקי2.
   )EBSCO( הגילוי כלי של הספק עם גם הסכם       

 
   אלקטרונית בגרסה קיים הפרסום   .3

שלושה תנאים להצגת הטקסט המלא של הפרסומים  
 :EDS-בחיפושים בהִנדלים האלקטרוניים 



 

 בו לחפש אין ולכן ,והמידע הספריות מערך של הקטלוג עם מתממשק אינו EDS-ה1.

                  .בספריות הנמצאים יד וכתבי אילן בר בוגרי של ודוקטור א"מ עבודות ,עת כתבי ,ספרים

 PRIMO במערכת לחיפוש להיכנס יש בספריות שמיקומם הפרסומים לאיתור    

 

   ,EDS עם מתממשקים אינם הם אך ,עליהם מנוי והמידע הספריות שמערך תוכן ספקי יש .2

     ישירות להיכנס יש אלה במקרים .אלקטרוניים פרסומים מתוכם מאחזר אינו הגילוי וכלי    

   המבוקש בנושא חיפושים בהם ולבצע ,לים"המו של לאתרים או המקוונים המידע למאגרי    

     

 :חשוב לזכור 



 טקסטה את להציג תוכלו לא ,אלקטרונית בגרסה כלל קיים לא הביבליוגרפי המקור אם .3

   .EDS הגילוי בכלי שתבצעו החיפוש של התוצאות ברשימת כשיופיע גם ,שלו המלא    

 

 ,תוכן ספקי משלל ,אלקטרוניים פרסומים של עצומה כמות מאחזר EDS-ש מאחר .4

 המקוונים המידע מאגרי של בממשקים  כמו ממוקד יהיה לא הפרסומים של האחזור    

                             ,שפיטים עת בכתבי שהתפרסמו למאמרים ממוקד מיון אין ,לדוגמה(    

Peer Reviewed Journals    (. 



   ,ולבסוף  

  ,בעת בה לדלות היא EDS-ב החיפוש מטרת

 אלקטרוניים פרסומים ,וביעילות במהירות

  והמידע הספריות שמערך התוכן ספקי משלל

   הגילוי כלי עם ומתממשקים ,עליהם מנוי
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