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 Z3950 یستجوج -1

سازد که ای است که برای کاربر این امکان را فراهم میهای اطالعاتی و کتابخانهیک پروتکل ارتباطی بین نظام  Z3950استاندارد

تعریف شده اند از طریق  Z3950ای که به عنوان سرور و سرویس دهنده به طور یکپارچه و همزمان در چندین فهرست کتابخانه

 احد جستجو  انجام دهد.یک محیط کاربری و

مبتنی بر  یهای جستجودر این بخش روش ،کلیک کنید "جستجوی مدارک"بر روی گزینه  اصلی بدین منظور باید در صفحه

Z3950 ارائه شده است. 

 پذیراست:به سه روش امکان Z3950 مبتنی برجستجوی 

  جستجویZ3950 ساده 

  جستجویZ3950 پیشرفته 

  جستجویZ3950 مرور 

 

 ساده z3950جوی جست  -1-1

مدخل یا فیلد جستجو پذیر امکان پذیر است. فیلدهای انتخاب شده در این بخش پویا بوده  4ساده از طریق  Z3950جستجوی 

 .باشدو توسط مدیر سیستم قابل تعریف و تغییر می

 شود:ساده به صورت زیر انجام می Z3950جستجوی 

 دآور، شابک و یا فیلد آزاد وارد کنید. عبارت جستجو را در یکی از فیلدهای عنوان، پدی .0

را انتخاب  جهت تعیین سایر مشخصات عبارت جستجوی وارد شده در هر یک از فیلدهای جستجو پذیر  گزینه  .0

ها مشخصه است که در اینجا به توضیح هر یک از مشخصه 5با انتخاب این گزینه بخشی باز می شود که دارای  ،نمایید

 پردازیم.می

 باشد و شامل مقادیر(: این مشخصه مربوط به فیلدهای عددی مانند تاریخ نشر میRelationه)نوع رابط 

 مساوی

 یا مساوی بزرگتر

 بزرگتر از
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 تر یا مساویکوچک

 کوچکتر از 

 باشدمی

 (: این مشخصه مربوط به نحوه برش فیلدهای طوالنی است و شامل مقادیر truncationشیوه تصحیح عبارت ) 

 تتصحیح از راس

 تصحیح از چپ

 چپ و راست تصحیح از

 باشد.می

شود و برای تعیین محدوده جستجو در فیلد مورد نظر استفاده می (: این مشخصهcompletenessمحدوده جستجو )

 باشد.می "قسمتی از فیلد فرعی"، "فیلد فرعی به صورت کامل"، "فیلد به صورت کامل"شامل مقادیر 

شود و شامل مقادیر عبارت، (: این مشخصه برای تعیین ساختار جستجو استفاده میstructureساختار مقدار جستجو )

 باشد.کلمه و سال می

(:  این مشخصه برای تعیین موقعیت کلمه یا واژه مورد نظر در فیلد مورد جستجو positionمحل جستجو در فیلد )

 باشد.بتدای فیلد فرعی میشود و شامل مقادیر هر قسمتی از فیلد، ابتدای فیلد و ااستفاده می

 توانید فیلدهای جستجو را با هم ترکیب نمایید.می« بجز»، «یا»، «و»با استفاده از عملگرهای منطقی  .9

 سرور مورد نظر را در لیست سرورهای تعریف شده انتخاب نمایید. .4

 را کلیک کنید و نتایج جستجو را مشاهده نمایید. "جستجو"دکمه  .5

 ک کردن اطالعات مربوط به جستجوی قبلی استفاده کنید. از کلید پاک کن برای پا .6

تواند در صورت استفاده از کلید پاک کن صفحه جستجو به حالت پیش فرض یا اولیه بر می گردد و کاربر می

 جستجوی جدیدی را شروع نماید.
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 پيشرفته z3950جستجوی  -1-2

توانید این مداخل را اضافه کنید و با ، می«اضافه»از گزینه  مدخل امکان پذیر است که با استفاده 9جستجوی پیشرفته از طریق 

آنها را با هم ترکیب نمایید. در جستجوی پیشرفته امکان انتخاب فیلد جستجو از « بجز»، «یا»، «و»استفاده از عملگرهایی چون 

این است که در جستجوی  z3950فهرست فیلدهای تعیین شده جهت جستجو وجود دارد که تفاوت آن با جستجوی ساده 

 امکان انتخاب از بین فیلدهای جستجوپذیر بیشتری وجود دارد. « جستجو در»پیشرفته از بخش 

 .ساختار و مشخصات عبارت مورد جستجو را در هر فیلد مشخص نمایید توانید با انتخاب گزینه در این جستجو نیز می

 
 

1-3- Z3950 مرور 

پذیرد. با استفاده از مرور ش مرور، جستجو بر اساس کلمه اول عبارت جستجو انجام میمرور، همانند بخ Z3950در جستجوی 

ابتدا فهرستی از عناوین، موضوعات، پدیدآوران و... که در بانک اطالعاتی سرور انتخابی موجود است، بازیابی می شود که کاربر 

 خابی در سرور مورد نظر جستجو نماید. می تواند کلمات مورد نظر را انتخاب و مدارک را بر اساس موارد انت
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 تاریخ :یا بخشی از عبارت مورد جستجو را وارد کنید. مثالواژه « شروع عبارت»قسمت  در .0

 عنوان :فیلد جستجوپذیر مورد نظر را انتخاب نمایید. مثال .0

 انتخاب نمایید.  سرور مورد نظر را از بین لیست سرورهای تعریف شده، .9

 کنید. را کلیک "مرور "دکمه  .4

نتایج به ترتیب الفبایی  ،شود عباراتی است که با مورد جستجوی وارد شده شروع می ها ونتایج مرور، شامل واژه .5

 را کلیک کنید. "بعدی"شود، جهت مرور سایر نتایج، دکمه مورد در هر صفحه  نمایش داده می 05و تعداد 

ور، امکان انتخاب ساختار و سایر مشخصات عبارت با انتخاب هر یک از کلمات بازیابی شده از بخش نتایج مر .6

 جستجو وجود دارد. 

 و نتایج جستجو را مشاهده نمایید. را کلیک کنید "جستجو"دکمه  ،در پایان .7

 Z3950ی مبتنی بر مشاهده  نتايج جستجو -1-4

 امکیان  جسیتجو  نتیایج  بخیش  در. شیویم  میی  جستجو نتایجوارد صفحه مشاهده  فوق جستجوهای از یک هر انجام از پس

 و ایکتابخانیه  میاده  هیر  بیرای  "شیابک " و "موضیوع " ،"نشیر  وضعیت" ، "پدیدآور" ،"عنوان": قبیل از کلیدی اطالعات مشاهده

 .است شده فراهم آرشیوی

 جیه ینت کهیصیورت  در. شیود میی  داده نشان رکورد 05 صفحه هر در فرض پیش بصورت شده، بازیابی نتایج تعداد به توجه با

 .شودمی فراهم نتایج سایر مشاهده امکان بعدی گزینه روی کلیک باصفحه باشد،  کیاز  شیجستجو ب

 .نمایید کلیک ذخیره کلید روی سپس و نموده انتخاب را نظر مورد رکوردهای ISO فرمت با خروجی تهیه برای

 امکان مدرک، کامل شنمای حالت در. است مشاهده قابل آن جزئیات جستجو، نتایج از یک هر عنوان روی کلیک با همچنین

 .است پذیرامکان بعدی و قبلی رکوردهای مشاهده و آنها روی حرکت

 

 


