


Pars Azarakhsh Diglibنرم افزار جامع کتابخانه 
شرکت پارس آذرخش 



  ّاي تاًل ٍ اطالػات تاصياتي ٍ رخيشُ ّاي ػشصِ دس افضاس ًشم تَليذ گؼتشؽ تا
 ماهپيَتش مِ ًپاييذ ديشي ٍ ًواًذًذ تْشُ تي اهناى ايي اص ًيض ّا متاتخاًِ اطالػاتي،

  هَجة اهش ايي ٍ گشفت قشاس اػتفادُ هَسد متاتذاسي اهَس اص تؼياسي اًجام دس
  قاتليتْاي تا اي متاتخاًِ افضاسّاي ًشم .ؿـــــذ اي متاتخاًِ افضاسّاي ًشم تَليذ
  تيـتشي دقت ٍ ػشػت تا متاتخاًِ هختلف اهَس تا ؿذًذ ػثة خَد صياد تؼياس

  ّا متاتخاًِ ػايش ّواًٌذ ًيض (ع) سضا اهام داًـگاُ متاتخاًِ تٌاتشايي .پزيشد صَست
  اي متاتخاًِ افضاسّاي ًشم تْتشيي ٍ پيـشٍتشيي اص يني خَد اهَس اًجام تشاي ايي اص

  اػتفادُ هَسد آرسخؾ پاسع ؿشمت هحصَل Winlib2000 ًام تا سا هَجَد
.آهَصين هي سا آى دس ماٍؽ ّاي ؿيَُ صيش دس مِ اػت دادُ قشاس

مقدمه



تا ػولگشّاي تَلي  . صتاى ًشم افضاس تش پايِ جثش تَلي هي تاؿذ"دس اتتذا تايذ تذاًيذ مِ 
.اهناى جؼتجَي تشميثثي چٌذ ٍاطُ تا ّن فشاّن هي ؿَد

:ايي ػولگش ّا ػثاستٌذ اص 

(*) AND

(+) OR

(^) NOT

($) DOLLAR



AND (*)،ي

ػالهت دادى قشاس تا مِ ػولگش ايي اص اػتفادُ تا * (star) الف ” ٍاطُ دٍ تيي“ ٍ 
  ٍاطُ دٍ الــضاها آى دس مِ ؿَد هي تاصيــاتي سمَسدّايي گيشد، هي صَست  “ب”
  سا ؿوا جؼتجَي ػولگش ايي ديگش ػثاست تِ .تاؿذ داؿتِ ٍجَد “ب” ٍ “الف ”

(دّذ هي ًـاى سا آى ػول ًحَُ صيش تصَيش )   .مٌذ هي هحذٍدتش



هثال صيش چگًَگي اػتفادُ اص ايي ػولگش سا دس ػيؼتن 
. جؼتجَي ًشم افضاس سا تِ ؿوا ًـاى هي دّذ

سا   "2جؼتجَي پيـشفتِ فاسػي "اص هٌَي جؼتجَ گضيٌِ
اًتخاب هي ًوايين



دس صًست وگزاضته َيچ عالمتي بيه  
ياطگان جستجً ،وشم افضاس بٍ طًس  

خًدمــــاس اص عملگش 
ANDاستفادٌ مي ومايذ

فٌــاٍسي  "فــشك مٌيــذ تــِ دًثــال متــاب . ٍاسد صــفحِ جؼــتجَي هٌــاتغ فاسػــي هــي ؿــَين
 ANDيا ّوـاى   "ٍ"تا اػتفادُ اص ػولگش هي تَاًين . ًَؿتِ ػليشضا هقذػي ّؼتين "اطالػات

دس تيي ٍاطُ ّاي هَسد ًظش خَد، جؼـتجَ سا هحـذٍد مـشدُ ٍ دس     *ٍ گزاؿتي ػالهت ػتاسُ 
دس  تصـَيشتا  ايـي مـاس صـَست گشفتـِ      )ًتيجِ متاب دلخَاُ خَد سا تِ ساحتي تاصياتي مٌـين  

.(اػت

بيه ياطٌ َاي  * مىيذ، با گزاضته  َماوطًس مٍ مطاَذٌ مي
تىُا يل   "مقذسي"ي  "عليشضا"ي  "اطالعات "ي  "فىايسي"

مذسك باصيابي ضذٌ است



براي كتاب مباني فناوري اطالعات از عليرضا مقدسيمدارک يافت شده 



OR (+)،يا
اػتفادُ اص ايي ػولگش داهٌِ جؼتجَي ها سا تؼط هيذّذ ٍ جؼتجَي ها ًتايج تيـتشي  

“ الف”تيي دٍ ٍاطُ  (plus)+ تٌاتشايي تا قشاس دادى ػالهت . سا دس تشخَاّذ داؿت
ٍجَد  “ ب”يا “ الف”سمَسدّايي تاصياتي خَاّذ ؿذ مِ دس آًْا ٍاطُ “ ب”ٍ 

(تصَيش صيش ًحَُ ػول آى سا ًـاى هي دّذ.) داؿتِ تاؿذ

ٍ ّن دس   Aدستشداسًذُ ّن ؿَد هذاسمي تاصياتي ؿًَذ مِ  هي تيٌيذ مِ ايي ػولگش ػثة هي
پغ اص داًؼتي . سا تا ّن دس تشداسد  A , Bّوچٌيي  توام هذاسمي مِ .  ّؼتٌذ Bتشداسًذُ 

چگًَگي ػول ايي ػولگش، تا يل هثال ايي ماسمشد سا دس ػيؼتن جؼتجَي ًشم افضاس  
.متاتخاًِ ًيض هي آهَصين



سٍؽ   "فشك مٌيذ مِ تِ دًثال هٌاتؼي ّؼتيذ مِ دس ػٌَاى آًْا يني اص ٍاطُ ّاي 
هي تَاًيذ  "يا "دس ايي صَست تا ػولگش . تِ ماس سفتِ اػت "پظٍّؾ "يا  "تحقيق
(تا تصَيش  . )ايي هٌاتغ سا تاصياتي مٌيذتواهي 

َماوگًوٍ مٍ مطاَذٌ مي مىيذ  
مذسك  77وتيجٍ جستجًي ما 

مي باضذ مٍ تقشيباً تعذاد صيادي 
است



سيضي ديگش بشاي اوجام  
يا “  سيش تحقيق“ جستجًي  

پظيَص



وتايج جستجً بٍ ضشح ريل مي باضذ



،بجض  (^) NOT

ايي ػولگش ًيض ػثة هحذٍدتش مشدى جؼتجَ هي ؿَد،  تِ ًحَي مِ  تا قشاس دادى  
سمَسدّايي تاصياتي خَاّذ ؿذ  “ ب”ٍ “ الف”تيي دٍ ٍاطُ  NOT( ^)ػالهت 

. )  ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ“ ب”ٍجَد داؿتِ تاؿذ ٍ ٍاطُ “ الف”مِ دس آًْا الضاهاً ٍاطُ 
(تصَيش صيش ًحَُ ػول ايي ػولنشد سا ًـاى هي دّذ



 فشك مٌيذ تِ دًثال هٌـاتؼي ّؼـتيذ مـِ دس هـَسد سٍؽ تحقيـق ّؼـتٌذ اهـا توايـل ًذاسيـذ مـِ           
دس . تا ايي ػولگش هي تَاًيذ ايي جؼـتجَ سا اًجـام دّيـذ   . هَضَع هطالؼِ سا ًيض دس تشداؿتِ تاؿذ

. هذسك تاصياتي ؿذُ اػت 40ايي جؼتجَ اًجام ؿذُ اػت ٍ تؼذاد  تا تصَيش 



“ بجض”ضيًٌ ديگش جستجًي عملگش 
دس دي ياطٌ سيش تحقيق ي مطالعٍ



بشيذٌ وًيسي،  ($) DOLLAR

 ايي تا مِ ملواتي تواهي ٍاطُ يل اًتْاي دس $ ػالهت دادى قشاس تا ؿيَُ ايي دس
.ؿذ خَاّذ تاصياتي ؿَد هي ؿشٍع ٍاطُ

  آگاّي خَد ٍاطُ صحيح اهالي اص مِ اػت هَسادي دس اػتفادُ تشاي ػولگش ايي
 جذا يا اػت هتصل جوغ، يا اػت هفشد صَست تِ  داًين ًوي هثال ػٌَاى تِ .ًذاسيذ

.ًوايين اػتفادُ ػولگش ايي اص تَاًين هي هَاسد ايي دس ... ٍ ّن؛ اص



ؿشٍع ؿذُ تاؿذ، يؼٌي هي خَاّين دس  “ پظٍّؾ”تصَس مٌيذ تِ دًثال ٍاطُ ّايي ّؼتين تا ٍاطُ 
ٍ ػايش ٍاطُ ّاي دس   "پظٍّـْاي"، "پظٍّـْا"، "پظٍّـي"، "پظٍّؾ "جؼتجَي ها 

.ٍجَد داؿتِ تاؿٌذ "پظٍّؾ"تشداسًذُ 



جؼتجَ ؿذُ اػت پظٍّؾ  ٍاطُ  تشميثات هختلفهي مٌيذ مِ مليِ  هـاّذُ 
(تِ ٍاطُ پظٍّؾ ؿشٍع ؿذُ اػت  ملواتي مِ) 



2جستجًي پيطشفتٍ فاسسي  



2جستجًي پيطشفتٍ فاسسي 
امٌَى پغ اص داًؼتي ًحَُ ماس ػولگشّاي هختلف دس ًشم افضاس هي آهَصين مِ  

جؼتجَي پيـشفتِ  "تِ ّويي هٌظَس . جَ ًوايينتچگًَِ هٌاتغ هَسد ًياص خَد سا جؼ
  "ًخؼت اص صفحِ جؼتجَ، گضيٌِ .  ؿوا آهَصؽ خَاّين داد ِسا ت "2فاسػي 

(تصَيش صيش . )سا اًتخاب هي ًوايين "جؼتجَي پيـشفتِ فاسػي

براي جستجًي فارسي  
يكي از ايه گسيىٍ َا را 

.اوتخاب كىيذ



ؿوا هي تَاًيذ ًَع فيلذ هَسد جؼتجَ سا تا اػتفادُ اص هٌَّاي مـَيي ػوت ساػت،   
.تؼييي ًواييذ

تِ ػثاستي ؿوا هي تَاًيذ تؼييي مٌيذ مِ ٍاطُ هذًظش ؿوا دس مذام تخؾ اص هذسك 
....  ٍجَد داسد، تِ ػٌَاى هثال دس ػٌَاى، پذيذآٍسًذُ، هحل ًـش، ًاؿش ٍ يا 

توجه
در صًرت وذاشته اطالعات  

عىًان،وًيسىذٌ )كافي 
براي تعييه فيلذ، عبارت  ...(يا

مًرد وظر خًد را بٍ صًرت  
دي يا سٍ ياشٌ در قسمت فيلذ  

در فيلذ .آزاد جستجً وماييذ
آزاد جستجًي شما در تمامي 

.فيلذَا صًرت مي گيرد



نکته 2
در َىگبم جستجً ويبز ي ويست کٍ کل عببرت مًرد ( 1  

شمب مي تًاويذ . وظر را در فيلذَبي جستجً يارد ومبييذ 
عىًان مًرد وظر خًد را بب 

.اوتخبة يک يب دي ياشٌ اصلي ي  کليذي جستجً ومبييذ

در فيلذ آزاد ايل ي ديم ياشٌ َبي مًرد وظر را يارد ومبييذ ي 
فيلذ سًم را صًرت داشته اطالعبتي از قبيل وبم     

پذيذ آير يب وبشر کبمل کىيذ
از امالي صحيح يا  صٌ مًرد جستجًي خًد مطمئه ( 2

.  شًيذ



خَاّيذ تا آى جؼتجَيتاى سا هحذٍد مٌيذ ٍ يا تؼط دّيذ سا   هي تَاًيذ ًَع ػولـــــــگشي سا مِ هي
(  تصَيش صيش ) اص ػوت ساػت هٌَي ًَع فيلذ اًتخاب ًواييذ



تَاًيذ، ًَع هذسك هَسد ًظش خَدتاى سا ًيض تؼييي مٌيذ تا  تاص ّن تشاي هحذٍد مشدى جؼتجَيتاى هي
تِ ػٌَاى هثال دس متاتْاي فاسػي، متاتْاي . جؼتجَي ؿوا تٌْا دس تيي  آى ًَع اص هذاسك صَست پزيشد

(تصَيش صيش... ) تيي، هجالت فاسػي،  هجالت  تيي، لَحْاي فـشدُ فاسػي، لَحْاي فـشدُ  تيي ٍ 



دس ايٌجا ها . ًَؿتِ هشتضي هطْشي ّؼتين( ع)فشك مٌيذ تِ دًثال متاتي فاسػي تا ػٌَاى اهام حؼيي
يل ًَع ) تا ػٌَاى اهام حؼيي(وًعمدرك)فاسػي يتِ دًثال متات ها. ػِ ػٌصش اصلي داسين 

يل ًَع فيلذ هَسد ) هشتضي هطْشي  تاليفٍ ( اػت فيلدعىًانفيلذ هَسد جؼتجَ مِ ّواى 
   تا اػوال ايي هحذٍدگشّا دس جؼتجَي خَد(. اػت فيلدپديدآيرودٌجؼتجَ مِ ّواى 

تا پيناى هَاسد اػوال ؿذُ ًـاى دادُ . ) تِ هٌثغ هَسد ًظش خَد دػت هي ياتين(  ّواًٌذ تصَيش صيش )
(ؿذُ اػت



دس قؼوت پاييي صفحِ جؼتجَ تا مليل مشدى تش سٍي ، پغ اص ًَؿتي هطالة هَسد جؼتجَ 
هيتَاًيذ، هَاسد تاصياتي   "ًتايج جؼتجَ" گضيٌٍِ ػپغ مليل مشدى تش سٍي  "جؼتجَ" گضيٌِ

(  تصَيش صيش . )ؿذُ سا هـاّذُ ًواييذ

وتيجٍ جستجً يک 
.ركًرد مي باشذ



. تشاي سٍؿي تش ؿذى هطلة،  هثال ديگشي سا تشاي ؿوا تياى هي مٌين
ّؼتيذ مِ  ...( اػن اص متاب فاسػي، لَحْاي فـشدُ ٍ  )تصَس مٌيذ مِ تِ دًثال هٌاتؼي

تشاي ايي ماس ؿوا دٍ ٍاطُ سٍؽ ٍ تحقيق سا دس . دس هَسد سٍؽ تحقيق هي تاؿٌذ
ػپغ . سا اًتخاب هي مٌيذ "ٍ"دٍ فيلذ هختلف ٍاسد هي مٌيذ ٍ تيي آًْا ػولگش 

سا اص هٌَي مـَيي   "ّوِ هذاسك "چَى تشاي ؿوا ًَع هذسك هْن ًيؼت ّواى 
 44تؼذاد  "جؼتجَ"تا مليل مشدى تش سٍي گضيٌِ . ًَع هذسك اًتخاب هي مٌيذ

(دس اػاليذ تؼذيتصَيش  ).  هذسك تاصياتي هي ؿَد



  7وتيجٍ جستجً .24
.ركًرد مي باشذ

 وتيجٍمشاَذٌ  براي. 5
. كىيذ كليکجستجً 

ياشٌ َاي جستجًي خًد را .1
.در ايه قسمتُا يارد كىيذ

مًرد  مذركوًع . 2
وظر خًد را اوتخاب 

.وماييذ

.كليک كىيذ.3



لَح متاب  تيي ٍ هـاّذُ هي مٌيذ مِ فْشػت يافت ؿذُ دس تشداًذُ اًَاع هٌاتغ ّواًٌذ متاب فاسػي، 
. اػت... فـشدُ فاسػي ٍ 



اكىًنبامريرايهفُرستاگربٍتعدادياز
آوُاويازداشتيديآوُارامىطبقباويازَايخًد

داويد،ميتًاويدباديباركليكبررييآوُامي
اطالعاتداركمًردوظرمَاياليتشدني

.مشاَدٌوماييددرمرحلٍبعدكاملآوُارا



تا ًَؿتي ؿواسُ ساٌّوا، ػٌَاى ٍ ، اگش هذسك هَسد ًظش ؿوا هَجَد تَد پغ اص اًتخاب هذاسك 
پذيذآٍسًذُ هذسك تش سٍي تشگِ ّايي مِ تِ ّويي هٌظَس دس مٌاس ساياًِ ّاي جؼتجَ قشاس دادُ ؿذُ 

اػت ٍ تا هشاجؼِ تِ هيض اهاًت هٌثغ هَسد ًظش خَد سا تِ اهاًت تگيشيذ

 دممٍ سيي بش مشدن مليل باشمارٌ راَىما
      ابتذا ي قبلي بعذي، َاي
 سا ضذٌ يافت وتايج تًاويذ مي

 سا مًاسد بُتشيه ي مىيذ مشيس
.مىيذ اوتخاب



ًنتِ قاتل تَجِ ايي اػت مِ چٌاًچِ هذسك هَسد ًظش ؿوا اهاًت تاؿذ دس ًَاس پاييي ماستشگِ ًوايؾ دادُ هي ؿَد ٍ تاسيخ 
تاصگـت آى ًيض قيذ هي گشددحال اگش تِ آى هذسك ًياص داسيذ هيتَاًيذ آى سا تشاي خَدتاى سصسٍ مٌيذ تا پغ اص اتوام هذت  

اهاًت آى هٌثغ، ؿوا آى سا تِ اهاًت تگيشيذ



  گضيٌِ اص هٌَي تا ي ماستشگِ هي تَاًيذ ؿوا  سصسٍ مشدى هذسك هَسد ًياص خَدتشاي 
سصسٍ سا تضًيذ ٍ تا ٍاسد مشدى ؿواسُ ػضَيت خَد دس تامغ هشتَطِ ٍ ػپغ تاييذ آى  

.ًؼثت تِ سصسٍ هذسك هَسد ًظش اقذام ًواييذ

دس ايه قسمت تعذاد دفعات  
سصسي ضذٌ يل مىبع مطخص 

.گشديذٌ است 



توام هشاحل ّواًٌذ جؼتجَي 
.پيـشفتِ فاسػي اًجام هي ؿَد



از مىًي جستجً 2 التيهاوتخبة گسيىٍ جستجًي پيشرفتٍ 

براي جستجًي التيه . 1
يكي از ايه گسيىٍ َا را 

.اوتخاب كىيذ



linguistic

linguistics

استفادٌ اص عملگش بشيذٌ وًيسي 
بشاي جستجًي ياطٌ مًسد وظش  

بٍ صًست مفشد ي جمع

تعيه فيلذ جستجً



ليست نتايج جستجو



بقيٍ مراحل ويس َمبوىذ جستجًي پيشرفتٍ 
.فبرسي اوجبم مي شًد



تشاي جؼتجَي ًشم افضاس خاف دس هجوَػِ لَح ّاي فـشدُ، ًام ًشم 
افضاس هَسد ًظش خَد سا تِ صَست  تيي ٍاسد ًوَدُ ٍ تا اًتخاب 

، جؼتجَ سا “اًتخاب ًَع هذسك”لَح فـشدُ فاسػي  اص فيلذ  
.اًجام دّيذ



بر روي مذرک مورد وظر دوبار کليک  “وتایج جستجو ومایش” در واحيً 

 “ ومایش” ؛ سپس با استفادي از گسیىً (قرمس شذن)شودٌایالیت ومایيذ تا 

لوح ایه  را دربارياطالعات بيشتري  ويذمي توا( مشخص شذي در تصویر )

.فشردي را مشاٌذي کىيذ



کٍ مىبع بازيابي شدٌ دقيقا َمان  لًح فشردٌ اي است  کٍ مد  اييداز ايه امر اطميىان حاصل وم
بًدٌ است يا خير؟ بديه مىظًر حتما واحيٍ يادداشت لًح فشردٌ را مطالعٍ وماييد ي بٍ  شما وظر 

. عىًان آن اکتفا وکىيد

ضماسٌ ساَىما 

واحيٍ يادداضت 

 وًشمتٍ ي  در صًرتيکٍ مدرک مًرد وظر مًجًد بًد شممارٌ راَىمما ي مشاتماو لمًح فشمردٌ را      
.براي گرفته مىبع خًد بٍ ميس اماوت کتابااوٍ مراجعٍ  فرماييد





 تشاي تغييش صتاى ػيؼتن جؼتجَ هي تَاًيذ مليذF9   سا اًتخاب ًواييذ

اعم از )جستجو در ٌمً مذارک 

کتاب فارسي و التيه، لوح فشردي 

( ...و



PHPمدارک يافت شده براي واژه 



تشاي جؼتجَي متة تؼت، ػٌَاى يا هَضَع هَسد ًظش خَد سا ّوشاُ تا  
.ٍ يا تا ٍاطُ ّاي داًـگاّْا ٍ يا آصهًَْا جؼتجَ ًواييذ   LBحشٍف 





جستجوي کتابهاي حل المسائل

تشاي جؼتجَي متثْاي حل توشيي هي تَاى ػٌَاى اصلي متاب هَسد ًظش  
.سا تا ٍاطُ هؼائل جؼتجَ ًواييذ

ساٌّواي متاب هؼاد ت ديفشاًؼيل: هثال





هي تاؿذ  “ ٍضؼيت ػضَ” ايؼتگاّْاي جؼتجَي هَجَد دس متاتخاًِ داساي قؼوتي تِ ًام 
مِ تا ٍاسد مشدى ؿواسُ ػضَيت خَد هي تَاًيذ ٍضؼيت حؼاب خَد سا هـاّذُ ًوَدُ  

.ٍ اص تؼذاد هٌاتؼي مِ تِ اهاًت تشدُ ايذ ٍ تاسيخ تاصگـت آًْا هطلغ ؿَيذ




