راىنمای جستجو در نرم افزار

ًزم افشار کتاتخاًَ تَ هٌظْر تاسیاتی ُز چَ تِتز اًْاع اطالػات ،رّضِای هختلفی را تزای جستجْ در اختیار کارتز گذاضتَ است .
جستجْی هٌاتغ کتاتخاًَ دیجیتال ،در صفحَ اصلی سایت اس طزیق گشیٌَ «جستجْی هذارک» اًجام هی گیزدُ .وچٌیي اهکاى جستجْی
هجشای هٌاتغ «توام هتي» ّ «دیجیتال» ّجْد دارد.

 .1جستجوي مدارک
در تخص جستجْی هذارک5 ،رّش هختلف تزای جستجْی هٌاتغ کتاتخاًَ ّجْد دارد:

جستجْی سادٍ

 z3950 سادٍ

پیطزفتَ

 z3950 پیطزفتَ

هزّر

 هزّرz3950

.1-1جستجوي ساده  :در صفحَ اصلی ،تا اًتخاب گشیٌَ "جستجْی هذارک" ،تَ تخص جستجْ ُذایت هی ضْیذ کَ گشیٌَ پیص فزض آى،
جستجْی سادٍ است .اتتذا اس طزیق گشیٌَ «جستجْ در» ،هذخل جستجْ ضاهل پذیذآّرًذٍ فارسی ،ػٌْاىً ،اضز ّ ...یا گشیٌَ ُوَ هْارد
را اًتخاب ًواییذ.

در جؼثَ جستجْ ،ػثار ت جستجْی هْرد ًظز را ّارد کٌیذ .در فیلذ ساختار جستجْ (ّاژٍ ُا یا جستجْی دقیق) هی تْاًیذ جستجْ را
هحذّد یا گستزدٍ کٌیذ .در جستجْ تَ صْرت «ّاژٍ ای» تواهی کلوَ ُای هْرد جستجْ تذّى حفظ تزتیة ّ اس فیلذُای هختلف تاسیاتی
هی ضْد .در جستجْ تَ صْرت «دقیق» تواهی کلوَ ُای هْرد جستجْ تا حفظ تزتیة در یک فیلذ تاسیاتی هی ضْد.

 تا استفادٍ اس پاراهتزُای سیز در تخص « هحذّد تَ »...هی تْاًیذ جستجْ را تَ صْرت هحذّدتز اًجام دُیذًْ. ع هادًٍْ :ع هادٍ کتاتخاًَ ای ّ آرضیْی
 هحل ًگِذاری :هخشى ًگِذاری ًسخَ فیشیکی هادٍ کتاتخاًَ ای ّ آرضیْی
 هٌاتغ دیجیتالیّ :جْد ًسخَ ُای دیجیتال(فایل) هْاد کتاتخاًَ ای ّ آرضیْی
 هْجْدیّ :جْد ًسخَ فیشیکی هْاد کتاتخاًَ ای ّ آرضیْی

ُوچٌیي اهکاى اًتخاب یک یا چٌذ هزکش اس تیي لیست هزاکش ارائَ ضذٍ ّجْد دارد .در پایاى دکوَ جستجْ را کلیک کٌیذ.
2-1جستجوي پيشرفتو :جستجْی پیطزفتَ اس طزیق سیز اهکاى پذیز است

صفحَ اصلی←جستجْی هذارک← جستجْی پیطزفتَ
جستجْی پیطزفتَ ًیش ُواى ضزایط جستجْی سادٍ را دارد ،تا ایي تفاّت کَ در قسوت «اضافَ» هی تْاًیذ تا استفادٍ اس ػولگزُایی چْى «ّ»« ،یا»،
«تجش» فیلذُای تیطتزی را اًتخاب کٌیذ.

ُوچٌیي در قسوت «هحذّد تَ ،»...اهکاى هحذّد کزدى جستجْ اس طزیق هْارد تیطتزی تَ ضزح سیز اهکاى پذیز است :هحذّدٍ سهاًی
سال ًطز :اًتخاب هحذّدٍ سهاًی تزای هذارک ًام ػام هْاد :اضارٍ تَ هاُیت فیشیکی هٌثغ هْرد ًظز ستاى :هحذّد کزدى ستاى هٌثغ(هثل
فارسی ،اًگلیسی ،ػزتی ( ضٌاسَ تاسیاتی :هطخص کزدى ًْع ضٌاسَ تاسیاتی ًْع رکْرد ،ردًٍْ ،ع تقْین

