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 مدارک یجستجو -1

. از طریق جستجوی مدارک امکان دسترسی به کلیه منابع پرداخته خواهد شد "جستجوی مدارک"در این قسمت به بررسی بخش 

 است. پدیدآور، موضوع، ناشر و غیره فراهم شده ،ای و آرشیوی براساس اقالم یا فیلدهای جستجوپذیر مثل عنوانکتابخانه

 

با انتخاب این گزینه صفحه جستجوی ، کلیک کنید "جستجوی مدارک"راست صفحه بر روی گزینه  بدین منظور باید در سمت

 شود. ساده نمایش داده می

 روش مختلف برای جستجوی مدارک در نظرگرفته شده است:4سیستم آذرخش، بر اساس نیاز کاربران  در

 جستجوی ساده .0

 جستجوی پیشرفته .0

 مرور .9

 ر سه حالتد Z3950جستجوی مبتنی بر پروتکل  .4

o ساده 

o پیشرفته 

o مرور 

 
 

و روش جستجوی z3950 ای پروتکل و در بخش جداگانه پرداخته خواهد شددر این بخش به جستجوی ساده، پیشرفته و مرور 

 .شود.میشرح داده آن 
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 مدارک جستجوی ساده -1-1

مراحل سازد که مبتدی فراهم میجستجوی ساده امکان دستیابی آسان به اطالعات و مدارک را برای کاربران، خصوصا کاربران 

 انجام جستجوی ساده به شرح زیر است.

پیش فرض این مقدار  )بصورت فیلدی که قصد جستجو در آن را دارید، انتخاب نمایید "جستجو در"از بخش  .0

های جستجوپذیر وجود داشته باشد است به این مفهوم که چنانچه مورد جستجو در هر یک از فیلد "همه موارد"

توانید فیلد جستجوپذیر مورد نظر خود را از شود(. برای محدود نمودن جستجو، میان نتیجه جستجو ظاهر میبعنو

 بین عنوان، پدیدآور، موضوع، ناشر و...  انتخاب نمایید. 

 
 

 ,NOT, OR, AND توانید از عملگرهای مختلف شاملواژه یا عبارت مورد جستجو را وارد نمایید. همچنین می .0

در بخش استراتژی های جستجو، روش استفاده وکاربرد هر یک از عملگر ها به تفصیل  ،استفاده نمایید ~,"",?,*

 شرح داده خواهد شد. 

، «ایواژه»ساختار جستجو را مشخص نمایید. در جستجو به صورت « دقیق»و « ایواژه»سپس از بین دو حالت  .9

نظر بدون حفظ ترتیب در آن وجود داشته باشد. اما در  مدارکی بازیابی خواهد شد که تمام کلمات عبارت مورد

در صورتی که عین عبارت مورد جستجو به همان شکل در فیلد)های( انتخاب شده « دقیق»جستجو به صورت 

 جهت جستجو  وجود داشته باشد بازیابی خواهد شد.
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مراکز تحت پوشش سیستم وجود دارد.  و هاامکان جستجوی همزمان در تمامی کتابخانه "نام مراکز"از طریق فیلتر  .4

توان با انتخاب یک یا چند مرکز، تنها در مراکز انتخابی جستجو نمود. به عنوان مثال یک دانشگاه با همچنین می

های مورد نظر را انتخاب نموده و جستجوی خود را به چندین دانشکده را در نظر بگیرید. شما می توانید دانشکده

همه مراکز انجام  چنانچه هیچکدام از مراکز انتخاب نشوند، به صورت پیش فرض جستجو در ،آنها محدود نمایید

 شود. می

 
 

 توانید جستجوی خود را محدودتر نمایید:می "محدود به ..."های موجود در بخش با استفاده از پارامتر .5

 و ... جمله کتاب، پایان نامه، مجله  توانید جستجوی خود را به نوع مدرک خاصی ازنوع ماده: در بخش نوع ماده می

 محدود نمایید. 

 به محلی که نسخه فیزیکی مدرک در آنجا توانید جستجوی خود را گهداری میمحل نگهداری: در بخش محل ن

 شود محدود نمایید.نگهداری می

  خه دیجیتال جستجوی خود را  فقط به مدارکی که نس "منابع دیجیتال"منابع دیجیتال: در صورت انتخاب گزینه

 ها در سیستم وجود دارند محدود نمایید.آن

  جستجوی خود را فقط به مدارکی که نسخه فیزیکی دارند محدود  "موجودی"موجودی: در صورت انتخاب گزینه

 نمایید.
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 و جوی قبلی استفاده کنید.از کلید پاک کن برای پاک کردن اطالعات مربوط به جست .6

تواند جستجوی گردد و کاربر میپاک کن صفحه جستجو به حالت پیش فرض یا اولیه بر میدر صورت استفاده از کلید 

 جدیدی را شروع نماید.

 در پایان کلید جستجو را انتخاب نمایید. .7

شویم. در باالی صفحه، فرمول جستجو به همراه تعداد نتایج بازیابی شده پس از انجام جستجو وارد صفحه خالصه نتایج می

تفکیک نام مراکز و نوع مدارک نمایش داده  صورت درهمکرد )کلی( و به و در بخش پایین صفحه، نتایج به شودمی نمایش داده

 .خواهد شدبا کلیک روی گزینه نمایش، لیست نتایج هر کدام نمایش داده که .  شود.می

 


