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לפתיחה
הגליון הרביעי של המידעון מתפרסם ,ובו מיטב העדכונים מהחודש החולף .קריאה נעימה!
ובהזדמנות זו גם חג שמח לרגל חג הפסח הקרב ובא.

עדכונים שוטפים
שיתוף הפעולה של ספריית הפקולטה וספריות בתי החולים
שיתוף הפעולה של ספריית הפקולטה וספריות בתי החולים מתחזק באמצעות הנגשת מאגרי
הטכניון לרופאים המלמדים סטודנטים של הטכניון בסבבי ההתמחות שלהם .חשוב לנו לשמור על
תהליכי העבודה הקיימים ולכן בכל שאלה בנושאי ספריה (אספקת מאמרים ,עריכת חיפושים
והשאלה בינספרייתית) הרופאים המלמדים מופנים לספריית האם בבית החולים.

ספר החודש
סממני המרפא של ארץ ישראל וסביבותיה בימי הביניים/אפרים לב
ספר המוקדש לחומרי
המרפא מן הטבע ,שהיו
בשימוש רופאים ,רוקחים
ומטופלים בארץ  -ישראל
ובסביבותיה מן הכיבוש
המוסלמי (המאה
השביעית) ועד תחילת
חדירתה של הרפואה
האירופית המודרנית (בסוף
המאה ה .)18-הספר סוקר
 286סממני מרפא ממוצא
צמחי ,אנימלי ומינרלי.
תיאור הסממנים כולל:
שמות בשפות שונות ,זיהוי
מדעי ,היסטוריה של
השימוש בסממן בתרבויות
עתיקות ובמסגרת הרפואה
העממית כיום .פרופ'
אפרים לב הוא מרצה בחוג
ללימודי ארץ  -ישראל
באוניברסיטת חיפה
ובמכללת עמק הירדן.
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יוצאים לסרטון
סקירה שיטתית – כל השיטות
הערוץ הנפלא של ] National Network of Libraries of Medicine [NNLMלא מפסיק להפתיע,
והפעם יוצא עם סדרה של  5וובינרים מעמיקים על ביצוע סקירות שיטתיות .מרצה :מרגרט
פוסטר .עד כה פורסמו שלושה מתוך חמשת הסרטונים ,וניתן לצפות בהם כאן בפלייליסט
שהכנתי .הסרטונים הנוספים יצורפו בהמשך לכשיתפרסמו.

עלה ברשת
 – PUBMEDמבט לעתיד
 PubMedעומד לעבור שינוי ושידרוג בתקופה הקרובה (לא ברור בדיוק מתי) .הניסויים של האתר
בגרסתו החדשה נעשים באתר שנקרא  .PubMed Labsעכשיו אתר הניסויים זמין לציבור ,ניתן
להכנס ,להתרשם ,ואף להציע הצעות לשיפור .כל המידע כאן בקישור .העיצוב של האתר מודרני
ומזכיר אתרים מקבילים דוגמת .Semantic Scholar

מקורות מידע
תוצאות חיפוש ויזואלי ות  -כלים
לאחרונה מתפתחים יותר ויותר כלים המאפשרים לבצע מעין "סקירת ספרות
ויזואלית" .כלומר ,תוצאות החיפוש מוצגות בצורה גרפית ,המפשטת את הבנת
התוצאות ומקלה על זיהוי מושגים בולטים בתחום המדובר .מתוך התוצאות הכלליות
ניתן להגיע לנושאים ספציפיים יותר ולמאמרים המתארים אותם .במידעון הקודם
נכתב על  ,Open Knowledge Mapsוהפעם נציג את האתר .Science.gov
האתר  Science.govהוא אתר של הממשל האמריקאי ,המהווה למעשה פורטל
המרכז את כל האתרים העוסקים במדע בממשל .האתר ,הקיים כבר משנת ,2002
מכסה מידע מ  13 -רשויות פדרליות ,בהן משרד החקלאות ,משרד החינוך ומשרד
הבריאות (הספריה הלאומית לרפואה) .רשויות אלה כוללות מעל  60מאגרי מידע ,מעל
 2200אתרים ומעל  200מליון דפי אינטרנט .המידע כולל בין היתר מאמרים בטקסט
מלא ,ציטוטים וקובצי מולטימדיה .שיתוף הפעולה בין הרשויות באתר מאפשר
למשתמשים לחפש מידע מדעי מבלי שיצטרכו לדעת איזו רשות מימנה אותו.
ניתן לבצע באתר חיפוש רגיל או מתקדם מתיבת החיפוש שבדף הבית .לאחר ביצוע
חיפוש רגיל ניתן לעבור לחיפוש המתקדם על פי הצורך בלחיצה על המילה Search
שבפינה הימנית העליונה של דף תוצאות החיפוש .היתרון הגדול של החיפוש המתקדם
הוא היכולת לבחור באילו אתרים בדיוק יתבצע החיפוש ,ובכך להגיע לתוצאות
מדוייקות יותר .באמצעות החיפוש המתקדם גם ניתן לראות למעשה את כל מאגרי המידע המכוסים על
ידי האתר.
כלי יפה ושימושי באתר הוא האפשרות להצגת תוצאות החיפוש בצורה ויזואלית .צורת הצגה זו מאפשרת
צמצום התוצאות בצורה קלה להגעה למידע המבוקש .לקבלת התוצאות בצורה ויזואלית ,יש ללחוץ על
המילה  Visualלאחר ביצוע החיפוש .לאחר בחירת האופציה של תצוגה ויזואלית מתקבל עיגול צבעוני
המחולק לנושאים ותת נושאים (דוגמה בתמונה) .התצוגה הויזואלית היא אינטראקטיבית ,ובלחיצה על כל
פלח יוצגו התוצאות הרלוונטיות.
אתרים נוספים המראים תוצאות חיפוש ויזואליות של חיפוש מדעי בגליונות הבאים!
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