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ِجستجَی پیشزفت 

جستجَ تا استفادُ اس اهکاى هزٍر 

َػولیات رٍی ًتایج جستج 

 استفاده اس دستگاه امانت خودکار: بخص دوم     
اهاًت 
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تزگشت 



 :ترای ورود ته وب سایت کتاتخانه آدرس زیر را وارد نماییذ
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 جستجو: بخص اول  





 

هی شَد اًجام سیز تصَرت سادُ جستجَی: 

ًُواییذ ٍارد را جستجَ هَرد ػثارت یا ٍاص.  

ًِواییذ کلیک را جستجَ دکو. 

چٌاًچِ کِ هفَْم ایي تِ است "هَارد ّوِ" جستجَ هَرد فیلذ فزض پیش هقذار 
 ظاّز جستجَ ًتیجِ ػٌَاى ِت دارد ٍجَد جستجَپذیز فیلذ ّای کلیِ در جستجَ هَرد
 اًتخاب را خَد ًظز هَرد جستجَپذیز فیلذ هی تَاًیذ ،دقیق تز جستجَی هٌظَر تِ .شَد

 .ًواییذ
 

 جستجوی ساده



 :جستجوی ساده



 :جستجوی ساده



 هی تَاًیذ جستجَ را   " ...هحذٍد تِ "تا استفادُ اس پاراهتز ّای سیز در تخش
  .تصَرت هحذٍدتز اًجام دّیذ

 
ُشٌیذاری، هقالِ، پایاى ًاهِ ٍ-کتاب، کتاب التیي، دیذاری: ًَع هاد... 

 

یؼٌی ایٌکِ در کذام یک اس کتاتخاًِ ّا ًگْذاری هی شَد: هحل ًگْذاری. 

 

ّای دیجیتال : هٌاتغ دیجیتال ِ ِ ای( فایل)ٍجَد ًسخ  هَاد کتاتخاً

 

ای: هَجَدی ِ  ٍجَد ًسخِ فیشیکی هَاد کتاتخاً



 :محذود کردن



   :فهرست نتایج جستجو

تا جستجَ ًتایج فْزست ٍ تؼذاد ّوزاُ تِ جستجَ هَرد اطالػات، جستجَی تا  
  هادُ ّز تزای "ًشز تاریخ" ٍ "پذیذآٍر" ،"ػٌَاى" کلیذی اطالػات درج

ِ ای ِ ای، هادُ ّز تزای .هی شَد دادُ ًوایش کتاتخاً  ( Icon) ًوادی کتاتخاً
 .است شذُ گزفتِ درًظز هذرک ًَع ًوَدى هشخص تزای

 

صَرت شذُ، تاسیاتی ًتایج تؼذاد تِ تَجِ تا ِ   رکَرد 15 صفحِ در فزض پیش ت
 تخش اس هحذٍد اًتخاب یا ٍ تؼذی گشیٌِ رٍی کلیک تا هی شَد دادُ ًشاى

 .هی شَد فزاّن ًتایج سایز هشاّذُ اهکاى رکَردّا، هحذٍدُ

 

 

 



 فهرست نتایج جستجو

  ّز ػٌَاى یا هَجَدی رٍی کلیک تا
  قاتل آى جشئیات جستجَ، ًتایج اس یک

 .است هشاّذُ





 

 

 :مرتة سازی

 اساس تز فزض پیش صَرت تِ جستجَ ًتایج اطالػات، جستجَی تا
 تذیي هی شَد، هزتة (ًظز هَرد هَضَع تا ًتایج ارتثاط هیشاى) رتثِ

 فْزست اتتذای در ّستٌذ، تاالتزی رتثِ دارای کِ رکَردّایی صَرت
 اهکاى هزتة ساسی، تخش اس ًظز هَرد فیلذ اًتخاب تا ٍ شذُ دادُ ًشاى
    .هی گزدد فزاّن هزتة ساسی ًحَُ تغییز





هزتثط هذارک ٍ ًاشزاى پذیذآٍرًذگاى، هَضَػات، اس فْزستی هزتثط، ًتایج تخش در 
 یا جذیذ جستجَ) جستجَ ًَع تؼییي تا .هی شَد دادُ ًشاى جستجَ ًتیجِ رکَردّای تا

 .ًوَد هحذٍدتز یا ٍ گستزدُ تز را ًتایج فْزست هی تَاى (پاالیش

 

تخشْای اس هزتثط ًتیجِ یک اًتخاب ٍ جذیذ جستجَی اًتخاب تا :جذیذ جستجَی 
 هذارک تواهی سطح در جذیذی جستجَی هذرک، ًَع ٍ ًاشز پذیذآٍر، هَضَع،
 .هی شَد دادُ ًشاى جذیذ ًتایج ٍ هی گیزد اًجام کتاتخاًِ

ًاشز پذیذآٍر، هَضَع، تخشْای اس هزتثط ًتیجِ اًتخاب ٍ پاالیش تؼییي تا :پاالیش ٍ 
 ًتایج ٍ شذُ اًجام جاری جستجَی ًتیجِ سطح در جذیذی جستجَی هذرک، ًَع

 .هی شَد دادُ ًشاى جذیذ

 

 :به دو روش، دستیابی به نتایج جستجوی مزتبط امکانپذیز است







 

واصه یک، 

 واصه چنذ اس تزکیبی عبارت، 

 دقیق تطاتق جستجَی ،(")عالمت داخل عبارت 

 منطقی عملگز های اس استفاده با تزکیبی عبارتNOT ،  OR و AND 
 .شَد ٍارد

 

 :عثارت مورد جستجو  می توانذ ته صورت

 نتایج اس کلیذواصه ای حذف بزای :بجش
 بیطتز تاکیذ بزای ابشاری جستجو،

 .است خاظ جنبه یک روی

 بزای گستزده تز کزدن نتایج جستجو: یا

 بزای محذود کزدن نتایج جستجو: و



 :جستجوی پیطزفته به صورت سیز انجام می ضود

 

جستجَپذیز اًتخاب ًواییذ( فیلذ ّای) فیلذ هَرد جستجَ را اس تیي اقالم.  

ٍاصُ یا ػثارت هَرد جستجَ را ٍارد ًواییذ.  

هشخص ًواییذ ("تجش"ٍ  "یا"، "ٍ"اس تیي )را  اٍل ٍ دٍمفیلذ  ػولگز تزکیة.   

 هی تَاًیذ جستجَ را تصَرت هحذٍدتز  " ...هحذٍد تِ "تا استفادُ اس پاراهتز ّای تخش
  .اًجام دّیذ

دکوِ جستجَ را کلیک ًواییذ. 
 

 :جستجوی پیشرفته



 



 تا سیستن اطالػات در شذُ ثثت ٍاصُ ّای تا هٌطثق ٍ تز دقیق جستجَی هٌظَر تِ
 .است جستجَ ٍ اًتخاب قاتل ًظز هَرد ّای  ٍاصُ ،هزٍر اس استفادُ

 

 :می ضود انجام سیز بصورت اطالعات مزور

 

کٌیذ ٍارد را جستجَ هَرد ػثارت اس تخشی.  

ِکٌیذ کلیک را "مزور " دکو.  
شزٍع شذُ ٍارد جستجَی هَرد تا کِ ػثاراتی ٍ ٍاصُ ّا شاهل هزٍر ًتایج 

  .هی شَد دادُ ًوایش هی گزدد،

 

 (:Browse)جستجو از طریق مرور



هَرد ػثارات ٍ ٍاصُ ّا هی شَد، دادُ ًوایش هَرد 10 صفحِ ّز در ًتایج تیي اس  
 .کٌیذ کلیک را "تؼذی" دکوِ ًتایج، سایز هزٍر جْت .کٌیذ اًتخاب را ًظز

 

جستجَ، در "یا" اًتخاب تا .ًواییذ اًتخاب را (ٍ / یا) جستجَ تزکیة ًَع  
  چٌاًچِ کِ هفَْم تذیي .ذًهی شَ  OR ّن تا جستجَ هَرد هختلف ّای تخش

  ًشاى جستجَ ًتیجِ ػٌَاى ِت شَد یافت ًتایج در ػثارات یا ٍاصُ ّا اس یک ّز
        ّن تا جستجَ هَرد هختلف تخش ّای جستجَ، در "ٍ" اًتخاب تا .هی شَد دادُ

AND یافت یاًتخات ػثارات یا ٍاصُ ّا ّوِ چٌاًچِ کِ هفَْم تذیي .هی شَد 
  .هی شَد دادُ ًشاى جستجَ ًتیجِ ػٌَاى ِت شَد،

 

کٌیذ کلیک را "جستجَ" کوِد.  

 







 :آموزش سه فراینذ
 

 کتاب ترگشت، و تمذیذ، امانت  
 

 از طریق دستگاه امانت خودکار





 :دستی روش



  قسمت ایه بٍ زدن ضربٍ با
 را آن شًد می ظاَر برد کی

 .بکشیذ صفحٍ داخل بٍ



 :RFID یا کارتی روش









 :تمذیذ



 کتابُای برگشت، گسیىٍ اوتخاب از بعذ ویس کتاب برگشت جُت
 .کىیذ اوتخاب را وظر مًرد دکمٍ ي دَیذ قرار صفحٍ ريی را خًد

 .بگیریذ تحًیل دستگاٌ از را خًد رسیذ سپس

 :ترگشت



موفق و پیروز 
 تاشیذ


