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 עדכונים, תוספות ושיפוריםתקציר 

 מודול מילים נרדפות או קשורות -החיפוש  מנגנון

אפשרות להגדיר תוצאות חיפוש עם מילים נרדפות או מילים הקשורות למילת החיפוש, גם אם למנגנון החיפוש באתר נוספה 

 מילת החיפוש עצמה לא מופיעה בטקסט.

מילים  -ניתן לבנות מילון של מילות חיפוש ראשיות, ולכל אחת מהמילים הראשיות ניתן להגדיר רשימה של מילים משניות 

 קשורות ו/או נרדפות.

למילים המשניות( או דו כיווני  הראשית לים הראשיות למשניות ניתן להגדיר כחד כיווני )רק ממילת החיפושאת הקשר בין המי

 )במצב זה גם כאשר מילת החיפוש תהיה אחת המילים המשניות, המילה הראשית תופיע בתוצאות החיפוש(.

 מודול הפנית קישורים

 .אחרשל דף  URL-ל מסוייםשל דף  URL-מנועי החיפוש( מהשל )וגם  מאפשר להגדיר הפניה של משתמשיםנוסף מודול ה

 למודול שני יתרונות:

איסוף: מאפשר רישום של כניסת משתמשים לעמוד לא קיים במסד הנתונים. דבר זה מאפשר למנהל האתר לזהות  .1

 במהירות קבצים ועמודים לא קיימים )כגון קבצים שנמחקו(, אשר גולשים ממשיכים להגיע אליהם.

זיהה כניסת משתמשים לעמוד לא קיים ספציפי, מנהל האתר יכול להגדיר לאן להפנות את הגולש מעמוד לאחר ש .2

 זה, וכמו כן עומדים לרשותו מספר סטטוסים להגדרת ההפניה.

 מנהל המדיה

 במנהל המדיה נוספה אפשרות להעביר קבצים ותיקיות לתיקיה אחרת, ולבחור האם לעדכן את מסד הנתונים של האתר בעת

 ביצוע הפעולה.

 חיפוש תגיות בדוחות

 ברשימת האפשרויות נוספה אפשרות לחיפוש לפי תגיות.

 שכפול פריטים מרובים

 בפרטי האתר נוספה אפשרות לשכפול פריטים מרובים בפעולה אחת.

המאפיינים של בעת שכפול הפריטים, ניתן לבחור איזה מודולים ואלמנטים הקשורים לפריטים ישוכפלו יחד איתם. לדוגמא, סט 

 הפריט.

 בלבד. קבוצותאו  קבוצות ופריטיםאחת משתי אפשרויות: ב ניתן לבחור פריטים משלימיםבאפשרויות השכפול של המודול 

 ניתן לבחור בשכפול הכולל ערכים או ללא ערכים. מאפייניםבאפשרויות השכפול של 

 ור לקטגוריה לאחר אישור השכפול.כמו כן ניתן לשייך את הפריטים המשוכפלים לקטגוריה מסוימת ולעב

 



 

 

 מודול מאפיינים

 מאפיינים מסוג רשימות

 בחירת רשימת הערכים.של חלונית הנוספה אפשרות לערוך את רשימת הערכים מתוך 

 עריכת מאפיין –מנהל המאפיינים 

 .של המאפיין בחלונית התיאור( rich text)נוספה אפשרות של שימוש בכלי עריכת טקסט 

 ור יופיע כצלמית מידע בשלב עריכת המאפיינים ביחידת התוכן.הטקסט בתיא

 

 של רשימות פריטים לעמודים חלוקה

 )ההגדרה היא פר מודול(.בעמוד  רשומות מספר לפי העמוד את לחלק אפשרות נוספה הפריטים רשימות בכל

 .סטטוס חלוקה לעמודיםהשינוי נעשה מתוך תפריט ההקשר או מלחיצה על 

 

 

  



 

 

 מילים נרדפות או קשורותמודול 

 מילים נרדפות הגדרות האתר << הגדרות מונעי חיפוש << הלשונית

למנגנון החיפוש באתר נוספה אפשרות להגדיר תוצאות חיפוש עם מילים נרדפות או מילים הקשורות למילת החיפוש, גם אם 

 מילת החיפוש עצמה לא מופיעה בטקסט.

מילים  -ראשיות, ולכל אחת מהמילים הראשיות ניתן להגדיר רשימה של מילים משניות ניתן לבנות מילון של מילות חיפוש 

 קשורות ו/או נרדפות. למשל, למילה "סבון" אפשר לשייך את המילים "רחצה", "שמפו", "מרכך שיער" "מוצרי טיפוח" ועוד.

ש למילים המשניות( או דו כיווני )במצב זה את הקשר בין המילים הראשיות למשניות ניתן להגדיר כחד כיווני )רק ממילת החיפו

 גם כאשר מילת החיפוש תהיה אחת המילים המשניות, המילה הראשית תופיע בתוצאות החיפוש(.

 .מילים נרדפותהגדרות האתר << הגדרות מנועי חיפוש << הלשונית פתח את  .1

ית והגדר בסרגל הכלים של החלונ אם ברצונך להגדיר מילת חיפוש ראשית חדשה, לחץ על  .2

 מילת חיפוש.

 

בסרגל  סמן את מילת החיפוש שאליה ברצונך לשייך מילים נרדפות ו/או קשורות, ולחץ על  .3

 הכלים של החלונית.



 

 

 

לחילופין ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות לחיצה ימנית על המילה הרצויה ובחירת אפשרויות מתוך תפריט  .4

 ההקשר:

 

החיפוש שהוגדרו )ראשיות ומשניות(. בחר את המילה שאותה ברצונך לשייך המסך שייפתח מכיל את כל מילות  .5

 כמילה נרדפת/קשורה למילה הראשית שאותה סימנת.



 

 

 

 קובע את הקשר בין מילת החיפוש הראשית לבין מילת החיפוש המשנית.  קשר: .6

המשנה, ובעת חיפוש על אחת ברירת המחדל היא קשר דו כיווני, כלומר בעת חיפוש על המילה הראשית יוצגו גם מילות 

ממילות המשנה יוצגו גם תוצאות עם המילה הראשית. אפשר לקבוע שהקשר יהיה חד כיווני )מהמילה הראשית למילים 

 המשניות בלבד(, כאשר לא רוצים שבעת חיפוש על אחת ממילות המשנה תופיע גם המילה הראשית.

 

נית על המילה הרצויה ובחירת אפשרויות הקשר מתוך תפריט לחילופין ניתן לשנות את הקשר גם באמצעות לחיצה ימ

 ההקשר.

 



 

 

 הסרת מילות חיפוש

מתוך תפריט ההקשר, או לחילופין ניתן גם לסמן את  הסר מילים נרדפותלחץ לחיצה ימנית על המילה שברצונך להסיר ובחר 

 .בסרגל הכלים של החלונית הסר מילים נרדפותהמילה וללחוץ על 

 מודול הפנית קישורים

 הפנית קישוריםהגדרות האתר << הגדרות מנועי חיפוש << הלשונית 

 של דף אחר. URL-דף מסויים ל של URL-נוסף מודול המאפשר להגדיר הפניה של משתמשים )וגם של מנועי החיפוש( מה

 למודול שני יתרונות:

איסוף: מאפשר רישום של כניסת משתמשים לעמוד לא קיים במסד הנתונים. דבר זה מאפשר למנהל האתר לזהות  .א

 במהירות קבצים ועמודים לא קיימים )כגון קבצים שנמחקו(, אשר גולשים ממשיכים להגיע אליהם.

ד לא קיים ספציפי, מנהל האתר יכול להגדיר לאן להפנות את הגולש מעמוד זה, לאחר שזיהה כניסת משתמשים לעמו .ב

 וכמו כן עומדים לרשותו מספר סטטוסים להגדרת ההפניה.

 הפנית קישורים.הגדרות האתר << הגדרות מנועי חיפוש << הלשונית פתח את  .1

 בסרגל הכלים של החלונית.  הפניה חדשהלחץ על  .2

 

 

 

 



 

 

 וקישור היעד ובחר סטטוס. הכנס את קישור המקור .3

 

 הסטטוסים הזמינים הם: 

 הפניה קבועה – 301

 הפניה זמנית – 302

 נדרש אימות – 401

 גישה אסורה )הסרוור לא נותן הרשאה( – 403

 לא נמצא – 404

 הגישה לא פריט המבוקש אינה זמינה יותר – 410

 שגיאת שרת פנימית – 500

 

  



 

 

 מנהל המדיה

שרות להעביר קבצים ותיקיות לתיקיה אחרת, ולבחור האם לעדכן את מסד הנתונים של האתר בעת במנהל המדיה נוספה אפ

 ביצוע הפעולה.

 פתח את מנהל המדיה וסמן את הקבצים ו/או התיקיה שאותם אתה רוצה להעביר.  .1

 .העבר לתיקייהלחץ על הכפתור הימני לתפריט הקשר ובחר  .2

 ונים.בחר בתיקיה הרצויה והאם לעדכן את מסד הנת .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עדכון מסד נתונים

מסד הנתונים מתעדכן בשינוי כברירת מחדל, )תיבת 

הברירה מסומנת(. פעולת העדכון לוקחת זמן. אם ידוע 

שפריט המדיה אינו משויך, ניתן לבטל את עדכון מסד 

 הנתונים, והפעולה תתבצע מהר יותר.

  



 

 

 חיפוש תגיות בדוחות

 נוספה אפשרות לחיפוש לפי תגיות.ברשימת האפשרויות 

 .תגיותפתח את אפשרויות החיפוש בחלונית הדוחות ובחר ב .1

 

 בחר את התגיות הרצויות. שאר הפעולות בהגדרת הדו"ח זהות לאלה של האלמנטים האחרים. .2

 

  



 

 

 שכפול פריטים מרובים

 בפרטי האתר נוספה אפשרות לשכפול פריטים מרובים בפעולה אחת.

הפריטים, ניתן לבחור איזה מודולים ואלמנטים הקשורים לפריטים ישוכפלו יחד איתם. לדוגמא, סט המאפיינים של בעת שכפול 

 הפריט.

  בלבד. קבוצותאו  קבוצות ופריטיםניתן לבחור באחת משתי אפשרויות:  פריטים משלימיםבאפשרויות השכפול של המודול 

  ל הכולל ערכים או ללא ערכים.ניתן לבחור בשכפו מאפייניםבאפשרויות השכפול של 

כמו כן ניתן לשייך את הפריטים המשוכפלים לקטגוריה מסוימת ולעבור לקטגוריה לאחר 

 אישור השכפול.

בחלונית פרטי האתר הרלוונטית, בחר את הפריטים הרצויים, לחץ לחיצה ימנית  .1

 מתוך תפריט ההקשר. שכפול פריטים מסומניםובחר 

 ם הקשורים לפריטים ישוכפלו יחד איתם.בחר את המודולים והאלמנטי .2

 

 : ניתן לשייך את הפריטים המשוכפלים לקטגוריה מסוימת.שיוך פריטים לקטגוריה .3

  : סמן אפשרות זו למעבר לקטגוריה לאחר האישור.עבור לקטגוריה .4



 

 

 מודול מאפיינים

 עריכת מאפיין –מנהל המאפיינים 

 ( בחלונית התיאור של המאפיין.rich textנוספה אפשרות של שימוש בכלי עריכת טקסט )

 הטקסט בתיאור יופיע כצלמית מידע בשלב עריכת המאפיינים ביחידת התוכן.

 

  



 

 

 מאפיינים מסוג רשימות

נוספה אפשרות לערוך את רשימת הערכים של מאפיינים מתוך חלונית בחירת רשימת הערכים, בעת עריכת המאפיינים של 

 פריט.

לפתיחת חלונית העריכה של   לחץ על הצלמית  בזמן בחירה של רשימת ערכים עבור מאפיין מסוג "רשימה", 

 רשימת הערכים של המאפיין.

 

 

 

  



 

 

 חלוקת עמוד לפי מספר רשומות בעמוד

 )ההגדרה היא פר מודול(. .עמודמספר הרשומות לתצוגה באת  הגדירבחלוניות רשימות הפריטים נוספה אפשרות ל

 .סטטוס חלוקה לעמודיםהשינוי נעשה מתוך תפריט ההקשר או מלחיצה על 

 מתוך תפריט ההקשר.  חלוקה לעמודיםלחץ לחיצה ימנית ובחר  .1

לחילופין לחץ על צלמית ההגדרות במקטע חלקות העמודים בתחתית  .2

 הרשימה.

הכנס את מספר הרשומות  .3

 להצגה בעמוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


