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 گالری -0

های عکس، فییمم  دیجیتال است . در بخش گالری امکان مشاهده و مرور انواع گالریمنابع های ارائه محتوای لری یکی از روشگا

ها وجود دارد. به این منظور، ابتدا باید راهبر سیستم، گیالری را  و صوت براساس زمانبندی تعیین شده در مورد هر یک از گالری

 عال سازی، نمایش داده شود.ایجاد کرده تا پس از تایید و ف

 .از  صفحه اصمی، آیکون گالری را انتخاب نمایید به منظور دسترسی به بخش گالری

 
 

 
ها بیش از شود. چنانچه تعداد گالریهای عکس نشان داده میفرض فهرستی از گالریبا انتخاب گزینه گالری، ابتدا بصورت پیش

 ها وجود دارد.از محدوده صفحات امکان مشاهده سایر گالری "صفحه بعدی"یک صفحه باشد، با انتخاب 

های صوت و فیمم نیز وجود دارد. بیا کمییک نمیودن روی نیا  هیر ییک از       در سمت راست صفحه گالری، امکان مشاهده گالری

 شود.های تعریف شده براساس نوع گالری انتخاب شده نمایش داده میها)صوت و فیمم( فهرستی از گالریگالری

توان بصورت مستقیم)بدون نیاز به انتخاب گزینه منیابع  ها میها و همه فیممها، همه صوتهای همه عکسهمچنین از طریق گزینه

 دیجیتالی از صفحه اصمی( به صفحه جستجوی منابع دیجیتال دسترسی یافت. 
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هیای میرتبم مراجعیه نمیود و همچنیین      گیالری تیوان بیه   یک گالری، می محتوایبا انتخاب هر گالری، عالوه بر مشاهده و مرور 

 یادبودهای مربوط به آن گالری را مشاهده و یا یک یادداشت جدید به عنوان یادبود پیشنهاد نمود.

 

 مشاهده یک گالری -0-0

 گالری عکس -0-0-0

شود. که یتصاویر مربوط به گالری انتخابی به شکل جدولی نشان داده م ،های عکس، با انتخاب گالری مورد نظردر بخش گالری

 شود.آن نشان داده می Thumbnailعنوان تصویر به همراه  ،برای هر یک از تصاویر

تیوان سیایر تصیاویر گیالری     چنانچه تصاویر یک گالری بیش از یک صفحه باشد، با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات می

 انتخابی را مشاهده نمود.
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)نمایش اسالیدی( را انتخاب نمایید. در ایین االیت تصیاویر گیالری      ینه به منظور تغییر نحوه نمایش محتوای گالری، گز

)نمیایش جیدولی( کمییک    شوند. به منظور بازگشت به فر  قبمیی روی گزینیه   بصورت اسالیدهای تک تک نشان داده می

 نمایید.

بزرگتیر و در وسیم    )نمایش اسالیدی(، اولین تصیویر گیالری)در ابعیاد    با انتخاب شکل نمایش محتوای گالری بصورت 

 شود. جهت نمایش سیایر صفحه( با نمایش عنوان آن و دومین تصویر گالری)در ابعاد کوچکتر و در سمت راست( نشان داده می

گالری کافی است روی تصویر سمت راست کمیک نمایید. در این االت محتوای جدید جایگزین محتیوای قبمیی شیده و     تصاویر

 شود.تصاویر قبمی و بعدی گالری فراهم میبدین ترتیب امکان دسترسی به 

 

)نمایش جدولی( باشید،   به منظور مشاهده کامل یک تصویر از گالری، درصورتیکه شکل نمایش محتوای گالری بصورت 

اطالعیات  "جزئییات آن بیه تفکییک     امکیان مشیاهده منبیع دیجیتیالی و    با انتخاب تصویر موردنظر از فهرست محتیوای گیالری،   

)شامل فراداده فنی منبع مانند عنوان، اندازه، فرمت  "اطالعات محتوایی"ای منبع دیجیتال( و )شامل اطالعات فراداده "کتابشناختی

و با وارد نمودن اطالعیات شیامل    "نقد"با کمیک روی دکمه همچنین  گردد.فایل، نا  فایل، تاریخ ایجاد، طول و عرض( فراهم می

توانید نظرات و یا پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و یا مشخصات مدرک بیان ینا ، پست الکترونیکی و یادداشت، م

فهرست رکوردهای مرتبم  "رکوردهای مرتبم"با کمیک روی دکمه نیز صورت وجود مدارک مرتبم با مدرک مورد نظر  در. نمایید

 العات کتابشناختی آنها را مشاهده نمایید.توانید اطشود و با کمیک روی عنوان هر یک از رکوردها مینشان داده می

 سایر تصاویر گالری نیز وجود دارد.های بعدی و قبمی امکان مشاهده با انتخاب گزینه  قابل ذکر است

 

 



 

  

 0.1  نگارش: آذرخش تالیجیو د کیکتابخانه الکترون کپارچهی ستمیس
/10/00 تاريخ:  ی: گالریآموزش یراهنما

3910/00

/3910/

00/39 

 

 7از  5 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش :تهيه كننده

 

 
جهت مشاهده ابعاد واقعی منبع مورد نظر کافی است در صفحه مشاهده اطالعیات کامیل ییک تصیویر از گیالری، روی محتیوای       

 شود.واقعی باز میایید. در این االت صفحه جدیدی جهت نمایش محتوای انتخابی در ابعاد نظر کمیک نممورد

 جهت بازگشت به فهرست عناصر گالری انتخابی، می توان گزینه بازگشت را انتخاب نمود.

 گالری صوت -0-0-0

« نا  گالری»شخصات آن شامل عناصر مرتبم با گالری انتخابی به همراه م ،های صوت، با انتخاب گالری مورد نظردر بخش گالری

آن نشیان داده   Thumbnailعنیوان عنصیر بیه همیراه     هر یک از عناصر ی گالری ه برای ک ،شودآن نشان داده می« مناسبت»و 

 شود.می

تیوان سیایر عناصیر گیالری     چنانچه عناصر یک گالری بیش از یک صفحه باشد، با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات میی 

 شاهده نمود.انتخابی را م

مورد  امکان پخش آنالین فایل صوتیبه منظور مشاهده یک عنصر از گالری، با انتخاب عنصر موردنظر از فهرست عناصر گالری، 

)شیامل   "اطالعیات کتابشیناختی  "جزئیات فایل صوتی  به تفکیک  همچنین شود.فراهم می streamingبا استفاده از مکانیز   نظر

)شامل فراداده فنی منبع مانند عنوان، اندازه، فرمت فایل، نا  فایل، تاریخ  "اطالعات محتوایی"ای منبع دیجیتال( و اطالعات فراداده

د نمیودن اطالعیات شیامل نیا ، پسیت      و بیا وار  "نقید "با کمیک روی دکمه همچنین  شود.( نمایش داده می، مدت و کیفیتایجاد

 در. توانید نظرات و یا پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و یا مشخصات مدرک بیان نماییدالکترونیکی و یادداشت، می

فهرست رکوردهای مرتبم نشان داده  "رکوردهای مرتبم"با کمیک روی دکمه نیز صورت وجود مدارک مرتبم با مدرک مورد نظر 

 توانید اطالعات کتابشناختی آنها را مشاهده نمایید.شود و با کمیک روی عنوان هر یک از رکوردها میمی



 

  

 0.1  نگارش: آذرخش تالیجیو د کیکتابخانه الکترون کپارچهی ستمیس
/10/00 تاريخ:  ی: گالریآموزش یراهنما

3910/00

/3910/

00/39 

 

 7از  6 صفحه: DPL_QHP_01 كد: شرکت پارس آذرخش :تهيه كننده

 

 های بعدی و قبمی امکان مشاهده سایر عناصر گالری نیز وجود دارد.با انتخاب گزینه قابل ذکر است

 

 
 ب نمود.جهت بازگشت به فهرست عناصر گالری انتخابی، می توان گزینه بازگشت را انتخا

 ممیف یگالر -0-0-9

« نا  گالری»عناصر مرتبم با گالری انتخابی به همراه مشخصات آن شامل  ،های فیمم، با انتخاب گالری مورد نظردر فهرست گالری

آن نشیان داده   Thumbnailشود. که برای هر یک از عناصر یک گالری، عنوان عنصر بیه همیراه   آن نشان داده می« مناسبت»و 

 شود.می

تیوان سیایر عناصیر گیالری     ه عناصر یک گالری بیش از یک صفحه باشد، با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات میی چنانچ

 انتخابی را مشاهده نمود.

وییدیوئی  امکان پخش آنالیین فاییل   به منظور مشاهده یک عنصر از گالری، با انتخاب عنصر موردنظر از فهرست عناصر گالری، 

 "اطالعیات کتابشیناختی  "به تفکییک   ویدیوئیجزئیات فایل  همچنین شود.فراهم می streamingکانیز  با استفاده از م مورد نظر

)شامل فراداده فنی منبع مانند عنوان، انیدازه، فرمیت فاییل، نیا       "اطالعات محتوایی"ای منبع دیجیتال( و )شامل اطالعات فراداده

و با وارد نمودن اطالعات شامل نیا ،   "نقد"با کمیک روی دکمه همچنین  شود.( نمایش داده می، مدت و کیفیتفایل، تاریخ ایجاد

توانید نظرات و یا پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و ییا مشخصیات میدرک بییان     پست الکترونیکی و یادداشت، می

فهرست رکوردهای مرتبم  "تبمرکوردهای مر"با کمیک روی دکمه نیز صورت وجود مدارک مرتبم با مدرک مورد نظر  در. نمایید

قابل ذکر است  توانید اطالعات کتابشناختی آنها را مشاهده نمایید.شود و با کمیک روی عنوان هر یک از رکوردها مینشان داده می

 های بعدی و قبمی امکان مشاهده سایر عناصر گالری نیز وجود دارد.با انتخاب گزینه

 تخابی، می توان گزینه بازگشت را انتخاب نمود.جهت بازگشت به فهرست عناصر گالری ان
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 های مرتبط با یک گالریگالری -0-2

را انتخیاب   "هیای میرتبم  گیالری "گزینیه  های مرتبم با یک گالری، گالری مورد نظر را انتخاب و سیپس  به منظور مشاهده گالری

 نمایید.

های مرتبم با مشخص شدن نوع گالری)عکس، گالری چنانچه برای گالری انتخابی، گالری)های( مرتبم تعریف شده باشد، عناوین

تیوان  )بعدی( میگالری باشد، با انتخاب گزینه 5های مرتبم بیش از شود. چنانچه تعداد گالریصوت و فیمم( نشان داده می

 های مرتبم را مشاهده نمود.عنوان سایر گالری

 های مرتبم انتخاب نمایید.د نظر را از بخش گالریجهت نمایش محتوای یک گالری)عناصر یک گالری(، عنوان گالری مور

 یادبودهای یک گالری -0-3

های مرتبم، امکان مشاهده یادبودهای گالری)درصورت وجود( نیز فراهم شده است. به منظیور مشیاهده   عالوه بر مشاهده گالری

 5انچه برای گالری مورد نظر بییش از  یادبودهای یک گالری، گالری مورد نظر را انتخاب و سپس یادبودها را انتخاب نمایید. چن

شود. با انتخاب یادبود میورد نظیر از   )بعدی( امکان مشاهده سایر یادبودها فراهم مییادبود ثبت شده باشد، با انتخاب گزینه

 شود و همچنین امکان دستیابی به سایر یادبودهای گالری نیز وجود دارد.بخش یادبودها، متن کامل یادبود نشان داده می

امکان پیشنهاد یادبود برای گیالری میورد   « متن یادبود»در صفحه نمایش فهرست عناصر یک گالری با درج متن یادداشت در فیمد 

نظر فراهم شده است. شایان ذکر است تا زمانیکه یادبود مورد نظر توسم مسئول گالری بررسی و تائید نشود، در بخش یادبودهای 

 ه نخواهد بود.گالری توسم کاربران قابل مشاهد

 

 


