با مطالعٍ ایه راَىما ،با مراحل جستجًی مىابع اطالعاتی آشىا خًاَیذ شذ.
اتتذا ٍارد سایت داًشگاُ شذُ ،آیکَى هزتَط تِ کتاتخاًِ هزکشی را اًتخاب کٌیذ .تا اًتخاب آیکَى جستجَی هٌااتغ کتاتخاًاٍِ ،ارد حا ِ
سیز هی شَیذ .در قسوت جستجَ در هٌاتغ کتاتشٌاختی (هیْواًاى) ،گشیٌِ مىابع فارسی یا مىابع التیه را اًتخاب کٌیذ .

پس اس اًتخاب گشیٌِ هَرد ًظز ،پٌجزُ جستجَ تزای شوا تاس هیشَد.

در ایي پٌجزُ ،تِ دٍ ستاى فارسی ٍ اًگلیسی ٍ در چْار فزم «جستجَی سادُ»« ،جستجَی کاهل»« ،جستجَی پیشزفتِ» ٍ «جستجَی
هٌاتغ دیجیتال» هیتَاًیذ تِ جستجَ تپزداسیذ .اهکاًات ٍ تخشّای هختلف ایي پٌجزُ تِ شزح سیز هیتاشذ:

جستجًی سادٌ:

حالت پیش فزض تزای جستجَ ،فزم جستجَی سادُ هیتاشذ .پٌجزُ ایي ًَع جستجَ تِ شکل سیز است:

در ایي ح ِ ،ػثارت هَرد ًظز تزای جستجَ را در تخش «ػثارت جستجَ» ٍارد کٌیذ .سپس در هٌَی تاس شًَذُ پااییي ػثاارت جساتجَ،
هذخل جستجَی دلخَاُ خَد را اًتخاب کٌیذ (ػٌَاى ،پذیذآٍرّ .)...،وچٌیي هیتَاًیذ تاریخ اثاز ،ستااى اثاز ٍ پایگااُ هاَرد ًظز(کتاابّاای
فارسی ،کتابّای التیي  )...را اًتخاب ًواییذ .در آخز گشیٌِ اًجام جستجَ را اًتخاب کٌیذ.

جستجًی کامل:

ت اٍت ایي فزم جستجَ تا جستجَی سادُ در ایي است کِ در ایي حالت ،تزای ّز یک اس هذاخل جستجَ ،یک فیلذ هجشا در ًظز گزفتِ شذُ
ٍ در ح ِ قاتل هشاّذُاًذ( .شکل سیز)

در ایي ًَع جستجَ هیتَاًیذ تا است ادُ اس ػولگزّای هٌطقی («و»« ،یا»« ،بجز») ،جستجَی دقیقتزی اًجام دّیذ.

جستجًی پیشرفتٍ:

ّواًطَر کِ در شکل سیز هشاّذُ هیکٌیذ ،در جستجَی پیشزفتِ ایي اهکاى را داریذ کِ سِ ػثارت جستجَ را در سِ هذخل دلخًاٌ تا ّن
تزکیة هٌطقی کزدُ ٍ جستجَ کٌیذ.

هشیت ایي ًَع جستجَ ًسثت تِ جستجَی کاهل در ایي است کِ در یک جستجَی تزکیثی ،هی تَاًیذ تزتیة هذاخل را آساداًِ ػَض کٌیذ.
تزای رٍشي تز شذى ایي هطلة تِ هثال سیز تَجِ کٌیذ:
جستجَی شوارُ ( :)1ػٌَاى= ایزاى تجش ًاشز = اهیزکثیز
جستجَی شوارُ (ً :)2اشز = اهیزکثیز تجش ػٌَاى = ایزاى
در جستجَی شوارُ ( )1اتتذا کتابّایی کِ ػثارت «ایزاى» در آىّا ٍجَد دارد تاسیاتی شذُ ٍ ساپس اس هیااى آىّاا کتاابّاای تاا ًاشاز
«اهیزکثیز» حذف هی شًَذ .اها در جستجَی شوارُ( )2اتتذا کتابّای تا ًاشز «اهیزکثیز» تاسیاتی ٍ سپس اس هیاى آىّا کتابّاایی کاِ در
ػٌَاى آًْا ػثارت «ایزاى» ٍجَد دارد ،حذف هی گزدًذ.
کاهالً ٍاضح است کِ ًتایج حاحل اس دٍ جستجَ اساساً تا یکدیگز هت اٍت خَاٌّذ تَد.
جستجًی مىابع دیجیتال:
ایي قسوت تزای جستجَ در هٌاتغ الکتزًٍیک (پایاىًاهِ ّا ،کتاب ّای الکتزًٍیک) هَجَد در کتاتخاًِ دیجیتال طزاحی شذُ است .تِ ایي
هٌظَر تا است ادُ اس اهکاًات ایي ح ِ در هتي ٍ سایز هشخصات هٌاتغ الکتزًٍیک جستجَ کٌیذ .تَضیح ایي کِ جستجَّای قثلی (سادُ،
کاهل ٍ پیشزفتِ) هٌ صزاً تزای جستجَ در اطالػات فْزستٌَیسی رکَردّا تَدُ ٍ اهکاى جستجَ در هتي هٌاتغ را ًذارًذ.

* بٍ مىظًر اوجام جستجً در عىًان اثر ،عبارت جستجً را در فیلذ «شرح» يارد وماییذ.

وتایج جستجً

پس اس اًجام جستجَ ًتایج در جذٍلی تِ شکل سیز ًوایش دادُ هی شَد:

تا اًتخاب یکی اس گشیٌِ ّای "کتابّای فارسی"" ،لَح فشزدُ فارسی فارسی" یا "پایاى ًاهِ فارسی"ً ،تایج تِ شکل سیز ًوایش دادُ
هی شَد:

در ایي هزحلِ تا اًتخاب گشیٌِ «هالحظِ هَجَدی» هی تَاًیذ اس ٍضؼیت اهاًت هٌثغ اطالع یافتِ ،در حَرت هَجَد تَدى ،آى را تِ اهاًت
تگیزیذً( .کتِ :پایاى ًاهِ ّا قاتل اهاًت ًیستٌذ).

در حَرتی کِ هٌثغ هَرد ًظز در اهاًت یا ًگْذاری ػضَ دیگزی تاشذ ،هی تَاًیذ ًسثت تِ رسرٍ آى اقذام ًواییذ( .تزای آگاّی اس ً َُ رسرٍ
هٌاتغ تِ راٌّوای هزتَطِ در ٍب سایت کتاتخاًِ هزاجؼِ ًواییذ)

