جستجوی ساده (سریع)
این جستجو از طریق صفحه اصلی سایت کتابخانه و بدون نیاز به کلمه عبور و نام کاربری میباشد ،در این مرحله
کاربر باید ابتدا واژه و ی ا عب ار جس تجو را وارد نم ای د( .در این بخش ،واژه مورد نظر در تم امی فیل دا ای
جس تجوذ یر ش ام عووان ،ذدیدآور ،موض و وش بیه آن جس تجو میش ود ).و سپس با انتخاب نام مرکز و نو
مدرک روی گزیوه جستجو کلیک نماید .به شک زیر دقت کوید.

امکان جستجوی ساده در بخشهای دیگر سیستم
با انتخاب گزیوه "جستجوی مدارک" از صفحه اصلی سیستم ،صفحه جستجوی ساده نمایش داده میشود این
بخش ،امکان جستجوی انوا موابع چاذی و دیجیتالی کتابخانه را بر اساس ار یک از عواصر فرادادهای
(کتابشواختی) مانود عووان ،موضو  ،ذدیدآورندگان و غیره فراام میسازد ،و معمولاًًً با یک جعبه ساده نشان
داده میشود.

مراحل جستجوی ساده
مراح انجام جستجوی ساده به شرح زیر است
 .1از بخش "جستجو در" فیلدی که قصد جستجو در آن را دارید ،انتخاب نمایید (بصور ذیش فرض این
مقدار "امه موارد" است به این مفهوم که واژه یا عبار مورد نظر در تمامی فیلداای جستجوذ یر،
جستجو میشود) .برای محدود نمودن جستجو ،میتوانید فیلد جستجوذ یر مورد نظر خود را از بین عووان،
ذدیدآور ،موضو  ،ناشر و ...انتخاب نمایید.
 .2واژه یا عبار مورد جستجو را وارد نمایید .امچوین میتوانید از عملگراای مختلف شام NOT, OR,
 ~,"",?,* ,ANDاستفاده نمایید ،در بخش راابرداای جستجو ،روش استفاده وکاربرد ار یک از عملگر
اا به تفصی شرح داده خوااد شد.

 .3از فیلد ساختار جستجو (واژه اا یا جستجوی دقیق) میتوانید جستجو را محدود یا گسترده کوید .در
جستجو به صور «واژهای» تمامی کلمه اای مورد جستجو بدون حفظ ترتیب بازیابی میشوند .در
جستجو به صور «دقیق» عین عبار مورد جستجو به امان شک در فیلد(اای) انتخاب شده جهت
جستجو بازیابی خوااد شد

 .4از طریق فیلتر "نام مراکز" امکان جستجوی امزمان در تمامی کتابخانهاای دانشگاه وجود دارد .امچوین
میتوان با انتخاب یک یا چود دانشکده ،توها در دانشکدهاای انتخابی جستجو نمود .چوانچه ایچکدام از
مراکز انتخاب نشوند ،به صور ذیش فرض جستجو در امه دانشکدهاا انجام میشود.

با استفاده از ذارامتراای زیر در بخش «محدود به» می توانید جستجو را به صور محدودتر انجام داید.





نو ماده :در بخش نو ماده میتوانید جستجوی خود را به نو مدرک خاصی از جمله کتاب فارسی ،کتاب
لاتین ،ذیایود فارسی ،مقاله فارسی و ...محدود نمایید.
مح نگهداری :در بخش مح نگهداری میتوانید جستجوی خود را به محلی که نسخه فیزیکی مدرک
در آنجا نگهداری میشود محدود نمایید.
موابع دیجیتالی :در صور انتخاب گزیوه "موابع دیجیتال" جستجوی خود را فقط به مدارکی که نسخه
دیجیتال آناا در سیستم وجود دارند محدود نمایید.
موجودی :در صور انتخاب گزیوه"موجودی" جستجوی خود را فقط به مدارکی که نسخه فیزیکی دارند
محدود نمایید.

جستجوی پیشرفته
در صور انتخاب گزیوه "ذیشرفته" از بخش جستجوی مدارک صفحه جستجوی ذیشرفته نمایش داده میشود.
جستجوی ذیشرفته نیز امان شرایط جستجوی ساده را دارد ،با این تفاو که با انتخاب کلید «اضافه» میتوانید
با استفاده از عملگراایی چون «و»« ،یا»« ،بجز» چود فیلد جستجو را با ام ترکیب نمایید تا جستجوی محدودتری
داشته باشید .برای مثال با انجام یک جستجو میتوانید مدارکی با موضو "حجاب" ،نویسوده "مطهری" ،و ناشر
"صدرا" را بازیابی نمایید .امینطور در بخش "محدود به" نیز امکان محدود کردن جستجو از طریق ذارامتراای
بیشتری نسبت به جستجوی ساده وجود دارد .

مراحل جستجوی پیشرفته
مراح انجام جستجوی ذیشرفته به شرح زیر است:

 .1از بخش "جستجو در" یکی از فیلداای جستجو (به طور مثال :عووان) را انتخاب کوید و در کادر مقاب ،
واژه یا عبار مورد جستجو را وارد نمایید.
 .2در صور نیاز با استفاده از کلید اضافه بخش دوم فرمول جستجو را اضافه کوید.

 .3و از بخش "جستجو در" فیلد دوم جستجو (مث  :ذدیدآور) را انتخاب کوید و در کادر جستجو عبار
جستجو را وارد نمایید.
 .4روی کمبوباکس نو عملگر کلیک کرده و با انتخاب یکی از عملگراای "و"" ،یا" و "بجز" بخش اول و
دوم فرمول جستجو را با ام ترکیب نمایید.
 .5در صور نیاز با استفاده از کلید اضافه بخش سوم فرمول جستجو را اضافه کوید.
 .6و از بخش "جستجو در" سومین فیلد جستجو (مث  :ناشر) را انتخاب نموده و واژه جستجو را وارد نمایید.
 .7روی کمبوباکس نو عملگر کلیک کرده و با انتخاب یکی از عملگراای "و"" ،یا" و "بجز" بخش اول و
دوم و سوم فرمول جستجو را با ام ترکیب نمایید.
 .8برای ار کدام از موارد جستجو میتوانید ساختار جستجو را بر اساس "واژهای" یا "جستجوی دقیق"
مشخص نمایید .امان طور که در جستجوی ساده اشاره شد ،در جستجو به صور «واژهای» ،مدارکی
بازیابی خوااد شد که تمام کلما عبار مورد نظر بدون حفظ ترتیب در آن وجود داشته باشد .اما در
جستجو به صور «دقیق» در صورتی که عین عبار مورد جستجو به امان شک در فیلد(اای) انتخاب
شده جهت جستجو وجود داشته باشد بازیابی خوااد شد.
 .9امانطور که در جستجوی ساده اشاره شد ،از طریق فیلتر "نام مراکز" امکان جستجوی امزمان در
تمامی کتابخانهاای دانشگاه وجود دارد .امچوین میتوان با انتخاب یک یا چود دانشکده ،توها در
دانشکدهاای انتخابی جستجو نمود .چوانچه ایچکدام از مراکز انتخاب نشوند ،به صور
جستجو در امه دانشکدهاا انجام میشود.

ذیش فرض

با استفاده از ذارامتراای زیر در بخش «محدود به» میتوانید جستجو را بصور محدودتر انجام داید؛
 محدوده زمانی سال نشر :با استفاده از این فیلتر میتوانید محدوده زمانی سال نشر کتاب ،ذایان نامه ،مجله
و ...مشخص نمایید.
 نو ماده :با استفاده از این فیلتر میتوانید جستجوی خود را به نو مدرک خاصی از جمله کتاب ،ذایان
نامه ،مجله و  ...محدود نمایید
 نام عام مواد :اشاره به ماایت فیزیکی موبع مورد نظر دارد .برای مثال در صورتیکه نو مدرک را دیداری
شویداری انتخاب کرده باشید میتوانید از بخش نام عام مواد جستجوی خود را به نو مواد خاصی از
دیداری شویداری از جمله فیلم ،لوح فشرده ،کاتالوگ ،رسانه و ...محدود نمایید.
 مح نگهداری :در بخش مح نگهداری میتوانید جستجوی خود را به محلی که نسخه فیزیکی مدرک
در آنجا نگهداری میشود ،محدود نمایید.
 زبان :در این بخش میتوانید جستجو را بر اساس زبان موبع (مث فارسی ،انگلیسی ،عربی ،فرانسه و)...
محدود نمایید.
 شواسه بازیابی :در این بخش میتوانید مدارک را بر اساس شماره رااومای آن در قفسه محدود نمایید.
 موابع دیجیتالی :در صور انتخاب گزیوه "موابع دیجیتال" جستجوی خود را فقط به مدارکی که نسخه
دیجیتال آناا در سیستم وجود دارند محدود نمایید
 موجودی :در صور انتخاب گزیوه "موجودی" جستجوی خود را فقط به مدارکی که نسخه فیزیکی دارند
محدود نمایید.
 .11در ذایان گزیوه جستجو را کلیک نمایید؛
ذس از جستجوی اطلاعا فرادادهای ،نتایج جستجو با درج اطلاعا کلیدی عووان ،ذدیدآورنده و تاریخ نشر برای
ار مادهی کتابخانهای و آرشیوی نمایش داده میشود.

مرحله اول :یک نمونه جستجوی ذیشرفته در شک زیر نشان داده شده است

مرحله دوم :مشااده نتایج جستجو و موجودی در مخزن کتابخانه

مرحله چهارم :مشااده اطلاعا کتابشواختی و وضعیت موجودی مدرک در مخزن کتابخانه ،کاربران میتوانود اطلاعا نسخه فیزیکی
شام مح نگهداری ،جلد ،نسخه ،شماره ثبت و شواسه بازیابی و امچوین تاریخ بازگشت مدرک در صور در امانت بودن مدرک را
مشااده نمایود ،در صور امانت مدرک امکان درخواست رزرو فراام می باشد.

راهبردهای پیشرفته
از آنجایی که نرم افزاراای کتابخانهای میلیوناا رکورد را در خود جای دادهاند در برخی مواقع در ذاسخ به یک
جستجو ممکن است تعداد زیادی رکورد بازیابی شود در حالیکه در جستجوی دیگر ممکن است یا به طور کلی
رکوردی بازیابی نشود و یا ایوکه تعداد رکورداای بازیابی شده اندک باشد .در این بخش راابرداایی را که
جستجوگر میتواند انجام داد تا به یک فرمولبودی موثر و در نهایت جستجوی موفق موتهی شود ارائه خوااد
شد.
استفاده از عملگراای موطقی :یکی از برجستهترین و مهمترین قابلیتاای اکثر موتوراای جستجو به شمار میآید،
با استفاده از عملگراای موطقی که عبارتود از ( )AND/ OR/ NOTمیتوانید چودین کلمه را با ام به صور
ترکیبی جستجو نمایید.
عملگر  ANDاوگامی مورد استفاده قرار میگیرد که در صدد محدود کردن نتیجه جستجو باشیم ،در صورتیکه
این اذراتور را بین دو یا تعداد بیشتری کلیدواژه قرار دایم ،به این معوا است که فقط مدارکی بازیابی خوااود شد
که تمامی کلیدواژهاای مورد جستجو درآناا آمده باشد .به امین دلی است که نتیجه جستجو محدودتر میشود.
نکته :در این نرم افزار مانود بسیاری از نظاماای بازیابی اطلاعا بین کلیدواژهاای مورد جستجو به صور ذیش
فرض عملگر ANDدر نظر گرفته میشود .به این صور که اگر کاربر بین ار کلیدواژه جستجو با کلیدواژه دیگر
فقط فاصله بگ ارد به معوای استفاده از این اذراتور است.
در مثال تمدن  ANDایران  :مدارکی بازیابی خوااود شد که در آناا ام کلمه«تمدن» و ام کلمه «ایران» وجود
داشته باشد.
عملگر  ORاذراتور دیگری است که در صور وارد کردن آن بین دو یا تعداد بیشتری از کلیدواژهاا باعث گسترش
و بسط جستجو میشود.
در صور استفاده از این اذراتور تمامی مدارکی که در آنها صرفاً یکی از کلیدواژهاای مورد جستجو آمده باشد
بازیابی میشود.
در مثال تمدن  ORایران :امه مدارکی که صرفاً کلمه تمدن یا کلمه ایران در آنها وجود داشته باشد بازیابی
خوااود شد.

سومین اذراتور موطقی که کمتر از بقیه استفاده میشود اذراتور  NOTمیباشد که برای مستثوی کردن و ح ف
مفهومی خاص به کار می رود .به این معوا که با قرار دادن عملگر  NOTبین کلیدواژهاای جستجو مدارکی بازیابی
خوااد شد که در آن مدارک ،الزاماً کلیدواژه اول وجود داشته باشد و کلیدواژه دوم وجود نداشته باشد.
در مثال تمدن NOTایران :تمام مدارکی که کلمه تمدن در آن وجود داشته باشد و کلمه ایران در آن وجود
نداشته باشد بازیابی خوااود شد.
جستجوی فازی
جستجوی فازی :این جستجو اوگامی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواایم طیفی از واژه اای مشابه را با ام
جستجو نماییم .اساس جستجوی فازی برذایه درصد شباات کلیدواژه جستجو با واژاای موجود در بانک اطلاعاتی
میباشد .برای انجام جستجوی فازی نماد "~" در انتهای تکواژه جستجو قرار میگیرد .تعیین میزان شباات با
نوشتن ارزشی بین«صفر و یک»  1-1بعد از نماد "~" امکانذ یر است .ار چه این ارزش به  1نزدیکتر باشد
نتایج بازیابی شده به کلیدواژه شباات بیشتری خوااد داشت .یعوی در صورتیکه میزان شباات برابر با عدد یک
باشد عین کلیدواژه جستجو خوااد شد.
مثال :در صور جستجوی مطهری~ 0.2مدارکی که در آنها طیف واژهاای ظااری ،مطهره ،مطهریفر ،اطهری،
مظهری ،اطهریمریان وجود دارد بازیابی خوااد شد.
جستجوی عبارتی
جستجوی عبارتی :اوگامی استفاده میشود که بخواایم کلیدواژهاای مورد جستجو حتماً در کوار یک دیگر و با
حفظ ترتیبی که وارد شده اند جستجو شود برای انجام جستجوی عبارتی باید کلیدواژهاا را به امان ترتیبی که
میخواایم در بین دو( "") قرار دایم.
جستجوی عبارتی یکی از مفیدترین ویژگیاای جستجو است که احتمال بازیابی مدارک مرتبط تر را افزایش
میداد.
مثال :در صورتیکه عبار "انقلاب اسلامی" را داخ گیومه جستجو نماییم ،مدارکی که در آنها عبار "فلسفه
انقلاب اسلامی" یا "کتابشواسی انقلاب اسلامی" وجود داشته باشد بازیابی میشود .اما مدرکی که در آناا عبار
"انقلاب ایران قیامی بزرگ در تاریخ اسلام" وجود دارد بازیابی نخوااد شد.

جستتجوی مجاررتی :اوگامی استفاده میشود که کاربر میخوااد کلیدواژهاای مورد جستجو در فاصلهاای
نزدیک به ام در نتایج قرار داده ش ود .در این جس تجو میتوان حداکثر فاص له واژهاای عبار مورد جستجو از
یکدیگر را مش خص نمود .جهت انجام جس تجوی مجاورتی ،از نماد "~" استفاده میشود .ذس از علامت "~" با
نوش تن یک مقدار عددی تعیین میش ود به طور میانگین در بازیابی نتایج جس تجو چه تعداد کلمه بین کلما
جستجو وجود داشته باشد.
برای مثال در صور جستجوی "استراتژی ایران"~ 3مدارکی بازیابی خوااود شد که عبار "استراتژی فراوگی
انقلاب اسلامی ایران" در آن وجود دارد.
کوتاهسازی :یکی از روش اایی است که برای گسترش و بسط جستجو مورد استفاده قرار میگیرد ،اصولا از این
ش یوه برای بازیابی کلما ام ریشه و یا واژهاایی که تفاو جزئی در شک ظااری و املایی خود دارند استفاده
میشود این نرم افزار برای کوتاه سازی از علامتاای * و ؟ استفاده میکود.
با قرار دادن علامت * در انتهای واژه مورد جستجو سایر مشتقا آن نیز جستجو خوااد شد.
مثال :کار*
کلماتی مانود کار ،کارگر ،کارمود ،کارون ،کاردان و ...بازیابی خوااد شد.
ازعلامت ؟ اوگامی اس تفاده میشود که بخواایم کلماتی را بازیابی کویم که در یک یا چود حرف با یکدیگر فرق
دارند .تعداد علامت ؟ به کار برده ش ده در فرمول جس تجو ،نش ان داوده تعداد حروفی اس ت که میتواند در
کلما بازیابی شده با یکدیگر فرق داشته باشد.
مثال :در ص ور جس تجوی واژه ش ریع؟ ،مدارکی که کلماتی مث ش ریعت یا ش ریعه در آن وجود داشته باشد
بازیابی خوااد شد.
مثال :در ص ور جستجوی واژه کار؟؟ ،مدارکی که کلماتی مث کارگر یا کارون در آن وجود داشته باشد بازیابی
خوااد شد
مثال :در صور جستجوی واژه زر؟شت ،تمام مداکی که کلمه زردشت یا کلمه زرتشت در آن وجود داشته باشد
بازیابی خوااد شد.

