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 درختواره یجستجو -0

بندی اسناد و مدارک  موجود در کتابخانه بر اساس نیاز درختواره، قابلیتی در سیستم کتابخانه دیجیتال است که هدف از آن گروه

 سازمان، به منظور سهولت در بازیابی اطالعات است. پس از اینکه مدیر سیستم آماده سازی های اولیه درختواره را انجام داد،

توانند به درختواره دسترسی داشته باشند. برای مشاهده درختواره، کاربر باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد می کاربران

 ( را انتخاب نماید.« )درختواره»سیستم شود و از صفحه اصلی آیکون 

 

 
 با انتخاب آیکون درختواره، صفحه جستجوی درختواره باز می شود.

 
های آن به همراه شود، با انتخاب گزینه به اضافه، زیرشاخههای اصلی درختواره نمایش داده میشاخهدر سمت راست صفحه، 

ها، لیست رکوردهای متصل به یک از زیرشاخهشود. با کلیک روی هرتعداد رکوردهای موجود در هر زیرشاخه نمایش داده می

 ی مشابه با صفحه نتایج جستجوی مدارک دارد.شود. صفحه نمایش رکوردها، ساختارهرکدام، نمایش داده می
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، مدخل جستجو «جستجو در»ابتدا از طریق گزینه در باالی صفحه نیز، بخشی برای جستجو در درختواره در نظرگرفته شده است. 

ظر را وارد در جعبه جستجو، عبارت جستجوی مورد نید. ناشر و ... یا گزینه همه موارد را انتخاب نمای، پدیدآور شامل، عنوان،

در جستجو به صورت یا گسترده کنید. ها یا جستجوی دقیق( می توانید جستجو را محدود کنید. در فیلد ساختار جستجو )واژه

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

وجود داشته فیلد)های( انتخاب شده جهت جستجو رتی که عین عبارت مورد جستجو به همان شکل در در صو« دقیق»به صورت 

 باشد بازیابی خواهد شد.

 کلیدی از قبیل ، اطالعاتبه ازای هر رکورد ، لیست نتایج جستجو نمایش داده می شود. در این صفحه«جستجو»با انتخاب کلید 

 به توجه با )تصویر کوچک( هر مدرک نمایش داده می شود.thumbnailع ماده همراه با عنوان، پدیدآور، تاریخ نشر، ناشر و نو

 انتخاب یا و بعدی گزینه روی کلیک با. شودمی داده نشان رکورد 51 صفحه هر در فرض پیش بصورت شده، بازیابی نتایج تعداد

توان با صفحه را نیز می هر در تعداد نتایج جستجو .شودمی فراهم نتایج سایر مشاهده امکان رکوردها، محدوده بخش از محدوده

 انتخاب تعداد رکوردها و کلیک روی گزینه انجام  تغییر داد. 

 در هستند، باالتری( وزن)رتبه دارای که رکوردهایی بدینصورت. شوندمی مرتب رتبه براساس فرض پیش بصورت جستجو نتایج

نتایج جستجو را  بر اساس  ،"سازیمرتب" بخش از نظر مورد فیلد انتخاب ان باتوشوند. همچنین میمی داده نشان فهرست ابتدای

 نشر، محل نشر، سال ناشر، پدیدآور، عنوان، الفبایی براساس و دوم و اول سطح دو در جستجو نتایج سازیمرتب نمود. مرتب آن

 برای دوم، سطح در جستجو نتایج سازیرتبم. است پذیرامکان مدرک و شماره راهنما موضوع، شماره کنگره، رده دیویی، رده

 گیرد.می قرار استفاده مورد هستند، یکسان مقدار دارای اول سطح در که رکوردهایی

 
با کلیک روی گزینه  همچنین  .است مشاهده قابل آن جزئیات جستجو، نتایج از یک هر عنوان یا و Thumbnail روی کلیک با

، جزئیات این رکوردها را به « نمایش رکوردهای انتخابی»رد را انتخاب و با کلیک روی دکمه رکو ینچندتوان  انتخاب رکورد، می

 کرد.ترتیب مشاهده 
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)ها(، رکورد انتخاب از پس نظر گرفته شده است. مقابل هر رکورد و نیز در پایین صفحه دردر « افزودن به کتابخانه شخصی»گزینه 

 یابیدست سهولت جهت را یانتخاب( ی)هارکورد توانیم موردنظر، گروه انتخاب و یصشخ کتابخانه به افزودن دکمه یرو کیکل با

 است یکاربر نام یدارا کاربر هر یبرا یاختصاص طیمح کی ،یشخص.کتابخانه نمود اضافه یشخص کتابخانه به یبعد مراجعه در

 کتابخانه در تواندیم را نظر مورد منابع و کمدار کاربر هر. شودیم جادیا کاربر توسط عالقه مورد ساختار و ازین براساس که

 .دهد قرار خود یشخص

 خروجی" قالب سه از یکی در را جستجو نتیجه رکوردهای توانمی  جستجو نتایج چاپ یا ذخیره دکمه روی کلیک با

فرض همه رکوردهای موجود در البته به صورت پیش .نمود چاپ یا ذخیره "HTML خروجی" ،"ایزو خروجی" ،"برچسبی

صفحه ی جاری ذخیره یا چاپ خواهند شد. درصورتی که بخواهید یک یا چند رکورد را به صورت انتخابی، ذخیره یا چاپ کنید، 

اپ کلیک کرده و سپس رکوردها را ذخیره یا چ« رکوردهای انتخاب شده»، روی گزینه «انتخاب رکوردهای جستجو»در بخش 

 کنید.

 جینتا توانیم دکمه ارسال  یرو کیو با کل «یکیارسال به پست الکترون» لدیدر ف یکیوارد نمودن آدرس الکترون قیاز طر

فرض همه رکوردهای موجود در صفحه ی جاری به پست البته به صورت پیش ارسال نمود. یکیجستجو را به پست الکترون

که بخواهید یک یا چند رکورد را به صورت انتخابی، به پست الکترونیکی ارسال  الکترونیکی ارسال خواهند شد. درصورتی

کلیک کرده و سپس روی دکمه ارسال « رکوردهای انتخاب شده»، روی گزینه «انتخاب رکوردهای جستجو»نمایید، در بخش 

 کلیک کنید.

  
د. ن، اطالعات کامل مدرک نمایش داده می شویک از نتایج جستجو )تصویر کوچک( و یا عنوان هر  thumbnailبا کلیک روی 

. پذیر استامکان حرکت روی آنها و مشاهده رکوردهای قبلی و بعدی امکان «رکورد قبلی»یا « رکورد بعدی»با کلیک روی گزینه 

 .امکانپذیر است« بازگشت»بازگشت به صفحه نتایج جستجو، با انتخاب دکمه 
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 ابل انجام است:عملیات مختلف زیر در مورد یک مدرک ق

سیستم شدده   شود که با استفاده از نام کاربری خود وارداین گزینه به کاربرانی نمایش داده میافزودن به کتابخانه شخصی: 

توان مدرک مورد نظر را جهت سهولت با کلیک روی دکمه افزودن به کتابخانه شخصی و تعیین گروه مورد نظر، می .باشند

 به کتابخانه شخصی اضافه نمود.دستیابی در مراجعه بعدی 

با کلیک .سیستم شده باشند شود که با استفاده از نام کاربری خود وارداین گزینه به کاربرانی نمایش داده میپیشنهاد خرید: 

)هایی( از مدرک مورد روی دکمه پیشنهاد خرید و وارد نمودن مشخصات درخواست، امکان ارسال درخواست خرید نسخه

 گردد.ینظر فراهم م

های فیزیکی)شامل محل نگهداری، جلد، نسدخه، قسدمت،   توان اطالعات نسخهموجودی: با کلیک روی دکمه موجودی، می

ای ای و آرشیوی را)در صورت وجود( مشاهده نمود. چنانچه در کتابخانده جزء، شماره ثبت و شناسه بازیابی( مواد کتابخانه

 شود.عضویت داشته باشید، امکان درخواست رزرو و امانت فراهم می که نسخه فیزیکی منبع را در اختیار دارد،

تدوان بده آن   مدی  "پیوسدتها "با کلیک روی دکمه  یکه رکورد مورد نظر نسخه)های( دیجیتال داشته باشدصورت درها: پیوست

سترسی کداربر وجدود   . امکان نمایش و یا دانلود هر یک از منابع دیجیتال به تفکیک و بر اساس سطح ددسترسی پیدا نمود

 .دارد

فهرسدت   "رکوردهدای مدرتبط  "رکوردهای مرتبط: در صورت وجود مدارک مرتبط با مدرک مورد نظر با کلیک روی دکمده  

توانیدد اطالعدات کتابشدناختی آنهدا را     شود و با کلیک روی عنوان هر یک از رکوردها مدی رکوردهای مرتبط نشان داده می

 مشاهده نمایید.

توانیدد نظدرات و یدا    وی دکمه نقد و با وارد نمودن اطالعات شامل نام، پست الکترونیکی و یادداشدت، مدی  نقد: با کلیک ر

 پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و یا مشخصات مدرک بیان نمایید.
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انتخدابی   نظرسنجی: با کلیک روی دکمه نظرسنجی و پاسخگویی به سواالت مطرح شده، امکان ارائه نظر در مدورد رکدورد  

 گردد.فراهم می

 


