


Pars Azarakhsh Diglibنرم افزار جامع کتابخانه 
شرکت پارس آذرخش 



با عملگرهاي بولي . دزبان نرم افزار بر پايه جبر بولي مي باش"در ابتدا بايد بدانيد كه 
.امكان جستجوي ترکيببي چند واژه با هم فراهم مي شود

:اين عملگر ها عبارتند از 

(*) AND

(+) OR

(^) NOT

($) DOLLAR



AND (*)،و

عالمتدادنقرارباكهعملگراينازاستفادهبا*(star)و“الف”واژهدوبين
واژهدواالــزامآندرکهشودميبازيــابيرکوردهاييگيرد،ميصورت“ب”
راشمايجستجوعملگراينديگرعبارتبه.باشدداشتهوجود“ب”و“الف”

(دهدمينشانراآنعملنحوهزيرتصوير).كندميمحدودتر



يستم مثال زير چگونگي استفاده از اين عملگر را در س
. جستجوي نرم افزار را به شما نشان مي دهد

را " 2سيجستجوي پيشرفته فار" از منوي جستجو گزينه
انتخاب مي نماييم



ن در صورت نگذاشتن هيچ عالمتي بي
واژگان جستجو ،نرم افزار به طور 

خودکــــار از عملگر 
ANDاستفاده مي نمايد

فنــاوري "فــرك كنيــد بــه دنبــال كتــاب . وارد صــفحه جســتجوي منــابي فارســي مــي شــويم
ANDيا همان " و"با استفاده از عملگر مي توانيم . نوشته عليرضا مقدسي هستيم" اطالعات

در بين واژه هاي مورد نظر خود، جسـتجو را محـدود کـرده و در   *و گذاشتن عالمت ستاره 
ار صـورت گرفتـه   در  تصـويربا  ايـن كـ   )نتيجه کتاب دلخواه خود را به راحتي بازيابي کنـيم  

.(است

بين واژه هاي  * كنيد، با گذاشتن همانطور كه مشاهده مي
تنها يك " مقدسي"و " عليرضا"و " اطالعات" و " فناوري"

مدرك بازيابي شده است



براي كتاب مباني فناوري اطالعات از عليرضا مقدسيمدارک يافت شده 



OR (+)،يا
تايج بيشتري استفاده از اين عملگر دامنه جستجوي ما را بسط ميدهد و جستجوي ما ن

بين دو واژه (plus)+ بنابراين با قرار دادن عالمت . را در برخواهد داشت
“ ب”يا “ الف”رکوردهايي بازيابي خواهد شد که در آنها واژه “ ب”و “ الف”

(تصوير زير نحوه عمل آن را نشان مي دهد.) وجود داشته باشد

و هم در Aنده دربردارهم شود مداركي بازيابي شوند كه مي بينيد كه اين عملگر سبب مي
پس از دانستن . را با هم در بردارد A , Bهمچنين  تمام مدارکي كه .  هستندBبردارنده 

رم افزار  چگونگي عمل اين عملگر، با يك مثال اين كاركرد را در سيستم جستجوي ن
.كتابخانه نيز مي آموزيم



روش " ه هاي فرك كنيد كه به دنبال منابعي هستيد كه در عنوان آنها يكي از واژ
مي توانيد " يا" در اين صورت با عملگر . به كار رفته است" پژوهش" يا " تحقيق
(با تصوير . )اين منابي را بازيابي كنيدتمامي 

همانگونه كه مشاهده مي كنيد  
مدرك مي 77نتيجه جستجوي ما 

ستباشد كه تقريبًا تعداد زيادي ا



روشي ديگر براي انجام  
يا “  روش تحقيق“ جستجوي  

پژوهش



دنتايج جستجو به شرح ذيل مي باش



،بجز (^) NOT

ا قرار دادن  اين عملگر نيز سبب محدودتر كردن جستجو مي شود،  به نحوي كه  ب
د رکوردهايي بازيابي خواهد ش“ ب”و “ الف”بين دو واژه NOT( ^)عالمت 

. ) ه باشدوجود نداشت“ ب”وجود داشته باشد و واژه “ الف”که در آنها الزامًا واژه 
(تصوير زير نحوه عمل اين عملكرد را نشان مي دهد



ل نداريـد كـه   فرك كنيد به دنبال منـابعي هسـتيد كـه در مـورد روش تحقيـق هسـتند امـا تمايـ        
در . و را انجام دهيـد با اين عملگر مي توانيد اين جستج. موضوع مطالعه را نيز در برداشته باشد

. مدرك بازيابي شده است40اين جستجو انجام شده است و تعداد با تصوير 



“  جزب”شيوه ديگر جستجوي عملگر 

در دو واژه روش تحقيق و مطالعه



بريده نويسي،  ($) DOLLAR

اينباکهکلماتيتماميواژهيکانتهايدر$عالمتدادنقرارباشيوهايندر
.شدخواهدبازيابيشودميشروعواژه

گاهيآخودواژهصحيحاماليازکهاستموراديدراستفادهبرايعملگراين
يااستلمتصجمي،يااستمفردصورتبهدانيمنميمثالعنوانبه.نداريد
.نماييماستفادهعملگراينازتوانيمميمواردايندر...وهم؛ازجدا



اهيم در شروع شده باشد، يعني مي خو“ پژوهش”تصور كنيد به دنبال واژه هايي هستيم با واژه 
و ساير واژه هاي در بردارنده  " پژوهشهاي"، "پژوهشها"، "پژوهشي"، "پژوهش" جستجوي ما 

.وجود داشته باشند" پژوهش"



جستجو شده است پژوهش واژه تركيبات مختلفمي کنيد که کليه مشاهده 
(به واژه پژوهش شروع شده است كلماتي كه) 



2جستجوي پيشرفته فارسي 



2جستجوي پيشرفته فارسي 

زيم كه اكنون پس از دانستن نحوه كار عملگرهاي مختلف در نرم افزار مي آمو
جوي پيشرفته جست" به همين منظور . جو نماييمتچگونه منابي مورد نياز خود را جس

"  ه نخست از صفحه جستجو، گزين.  شما آموزش خواهيم دادهرا ب" 2فارسي 
(تصوير زير. )را انتخاب مي نماييم" جستجوي پيشرفته فارسي

براي جستجوي فارسي 
يكي از اين گزينه ها را 

.انتخاب كنيد



سمت راست،   شما مي توانيد نوع فيلد مورد جستجو را با استفاده از منوهاي كشويي
.تعيين نماييد

از مدرك به عبارتي شما مي توانيد تعيين كنيد كه واژه مدنظر شما در كدام بخش
....  وجود دارد، به عنوان مثال در عنوان، پديدآورنده، محل نشر، ناشر و يا 

توجه
در صورت نداشتن اطالعات  

عنوان،نويسنده  )كافي 
ارت  براي تعيين فيلد، عب...(يا

مورد نظر خود را به صورت  
دو يا سه واژه در قسمت فيلد  

در فيلد.آزاد جستجو نماييد
آزاد جستجوي شما در تمامي 

.فيلدها صورت مي گيرد



نکته2
ورد در هنگام جستجو نياز ي نيست که کل عبارت م( 1

نيد شما مي توا. نظر را در فيلدهاي جستجو وارد نماييد 
عنوان مورد نظر خود را با 

.اييدانتخاب يک يا دو واژه اصلي و  کليدي جستجو نم

در فيلد آزاد اول و دوم واژه هاي مورد نظر را وارد نماييد و 
م     فيلد سوم را صورت داشتن اطالعاتي از قبيل نا

پديد آور يا ناشر کامل کنيد
.  شويداز امالي صحيح وا  ژه مورد جستجوي خود مطمئن( 2



بسط دهيد را  خواهيد با آن جستجويتان را محدود كنيد و يامي توانيد نوع عملـــــــگري را كه مي
( تصوير زير)از سمت راست منوي نوع فيلد انتخاب نماييد



ين كنيد تا توانيد، نوع مدرك مورد نظر خودتان را نيز تعيباز هم براي محدود كردن جستجويتان مي
سي، كتابهاي به عنوان مثال در كتابهاي فار. جستجوي شما تنها در بين  آن نوع از مدارك صورت پذيرد

(تصوير زير)... تين، مجالت فارسي،  مجالت  تين، لوحهاي فشرده فارسي، لوحهاي فشرده  تين و 



در اينجا ما . ي هستيمنوشته مرتضي مطهر( ع)فرك كنيد به دنبال كتابي فارسي با عنوان امام حسين
يك نوع ) ينبا عنوان امام حس( نوع مدرك)فارسييبه دنبال كتابما. سه عنصر اصلي داريم 

فيلد مورد يك نوع) مرتضي مطهري تاليفو ( استفيلد عنوانفيلد مورد جستجو كه همان 
با اعمال اين محدودگرها در جستجوي خود(. استفيلد پديدآورندهجستجو كه همان 

مال شده نشان با پيكان موارد اع. ) به منبي مورد نظر خود دست مي يابيم(  همانند تصوير زير)
(داده شده است



ك كردن بر روي در قسمت پايين صفحه جستجو با كلي، پس از نوشتن مطالب مورد جستجو 
انيد، موارد بازيابي  ميتو" نتايج جستجو"گزينهو سپس كليك كردن بر روي " جستجو"گزينه

(  تصوير زير. )شده را مشاهده نماييد

نتيجه جستجو يک
.ركورد مي باشد



.  براي روشن تر شدن مطلب،  مثال ديگري را براي شما بيان مي كنيم

هستيد ...( ه و اعم از كتاب فارسي، لوحهاي فشرد)تصور كنيد كه به دنبال منابعي
حقيق را براي اين كار شما دو واژه روش و ت. كه در مورد روش تحقيق مي باشند

.  كنيدرا انتخاب مي" و"در دو فيلد مختلف وارد مي كنيد و بين آنها عملگر 

را از منوي  " همه مدارك" سپس چون براي شما نوع مدرك مهم نيست همان 
"  جستجو"با كليك كردن بر روي گزينه . كشويي نوع مدرك انتخاب مي كنيد

(در اساليد بعديتصوير ). مدرك بازيابي مي شود44تعداد 



7نتيجه جستجو .24
.ركورد مي باشد

نتيجهمشاهده براي. 5
.كنيدكليکجستجو 

واژه هاي جستجوي خود را .1
.در اين قسمتها وارد كنيد

مورد مدركنوع . 2
نظر خود را انتخاب 

.نماييد

.كليک كنيد.3



ليست نتايج جستجو

وح لكتاب  تين و مشاهده مي كنيد كه فهرست يافت شده در بردانده انواع منابي همانند كتاب فارسي، 
. است... فشرده فارسي و 



اكنون با مرور اين فهرست اگر به تعدادي از 
دآنها نياز داشتيد و آنها را منطبق با نيازهاي خو

دانيد، مي توانيد با دوبار كليك بر روي آنهامي
اطالعات  دارک مورد نظر مهاياليت شدن و 

.مشاهده نماييددر مرحله بعدكامل آنها را



با نوشتن شماره راهنما، عنوان و، اگر مدرك مورد نظر شما موجود بود پس از انتخاب مدارك 
داده شده پديدآورنده مدرك بر روي برگه هايي كه به همين منظور در كنار رايانه هاي جستجو قرار

است و با مراجعه به ميز امانت منبي مورد نظر خود را به امانت بگيريد

دكمهرويبركردنكليكباشماره راهنما
ابتداوقبليبعدي،هاي
راشدهيافتنتايجتوانيدمي

ارمواردبهترينوكنيدمرور
.كنيدانتخاب



ه مي شود و تاريخ نكته قابل توجه اين است كه چنانچه مدرك مورد نظر شما امانت باشد در نوار پايين كاربرگه نمايش داد
ا پس از اتمام مدت  بازگشت آن نيز قيد مي گرددحال اگر به آن مدرك نياز داريد ميتوانيد آن را براي خودتان رزرو كنيد ت

امانت آن منبي، شما آن را به امانت بگيريد



گزينهاز منوي با ي كاربرگه مي توانيد شما رزرو کردن مدرک مورد نياز خودبراي 
رزرو را بزنيد و با وارد كردن شماره عضويت خود در باكس مربوطه و سپس تاييد آن

.نسبت به رزرو مدرك مورد نظر اقدام نماييد

در اين قسمت تعداد دفعات  
رزرو شده يك منبع مشخص 

.گرديده است 



تمام مراحل همانند جستجوي 
.پيشرفته فارسي انجام مي شود



از منوي جستجو2التينانتخاب گزينه جستجوي پيشرفته 

براي جستجوي التين. 1
يكي از اين گزينه ها را 

.انتخاب كنيد



linguistic

linguistics

استفاده از عملگر بريده نويسي
براي جستجوي واژه مورد نظر 

به صورت مفرد و جمع

تعين فيلد جستجو



ليست نتايج جستجو



رفته بقيه مراحل نيز همانند جستجوي پيش
.فارسي انجام مي شود



جستجوي نرم افزار خاص در مجموعه لوح 
هاي فشرده

، نام نرم براي جستجوي نرم افزار خاص در مجموعه لوح هاي فشرده
نتخاب افزار مورد نظر خود را به صورت  تين وارد نموده و با ا

جو را ، جست“انتخاب نوع مدرك”لوح فشرده فارسي  از فيلد  
.انجام دهيد



مایيد تا بر روي مدرک مورد نظر دوبار کليک ن“نتایج جستجونمایش” در ناحيه 
شده در مشخص)“ نمایش” ؛ سپس با استفاده از گزینه (قرمز شدن)شودهایالیت 

.اهده کنيدلوح فشرده را مشاین را دربارهاطالعات بيشتري نيدمي توا( تصویر 



است  که مد که منبع بازیابي شده دقيقا همان  لوح فشرده ايایيداز این امر اطمينان حاصل نم
ه نمایيد و به  بوده است یا خير؟ بدین منظور حتما ناحيه یادداشت لوح فشرده را مطالعشما نظر 

.عنوان آن اکتفا نکنيد
. در ناحيه يادداشت آورده شده استمحتوای لوح فشرده 

شماره راهنما 

ناحيه يادداشت 

ه و نوشمت در صورتيکه مدرک مورد نظر موجود بود شمماره راهنمما و مشخصمات لموح فشمرده را      
.براي گرفتن منبع خود به ميز امانت کتابخانه مراجعه  فرمایيد





جستجوي واژه ي التين در جستجوي فارسي

 براي تغيير زبان سيستم جستجو مي توانيد كليدF9  را انتخاب نماييد

اعم از )جستجو در همه مدارک 

کتاب فارسي و التين، لوح فشرده

( ...و



PHPمدارک يافت شده براي واژه 



ا همراه با براي جستجوي كتب تست، عنوان يا موضوع مورد نظر خود ر
.اييدو يا با واژه هاي دانشگاهها و يا آزمونها جستجو نم LBحروف 



براي سئواالت كارشناس ي ارشد مديريت بازرگانيمدارک يافت شده 



جستجوي کتابهاي حل المسائل

تاب مورد نظر  براي جستجوي کتبهاي حل تمرين مي توان عنوان اصلي ک
.را با واژه مسائل جستجو نماييد

راهنماي كتاب معاد ت ديفرانسيل: مثال



مدارک يافت شده براي راهنماي کتاب معادالت ديفرانسيل



مي باشد  “ ووضعيت عض” ايستگاههاي جستجوي موجود در كتابخانه داراي قسمتي به نام 
ده نموده كه با وارد كردن شماره عضويت خود مي توانيد وضعيت حساب خود را مشاه

.دو از تعداد منابعي كه به امانت برده ايد و تاريخ بازگشت آنها مطلي شوي




