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مشاهده نتایج جستجو
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پس از انجام هر یک از جستجوهای فوق وارد صفحه نمایش خالصه نتایج جستجو میشویم .در این صفحه ،فرموول جسوتجو بوه
همراه تعداد نتایج بازیابی شده به صورت درهمکرد (کلی) و به تفکیک نام مراکز و نوع مدارک نمایش داده می شود .که بوا کلیوک
بر روی گزینه نمایش ،لیست نتایج هر کدام نمایش داده خواهد شد.

در صفحه لیست نتایج جستجو ،اطالعات کلیدی از قبیل" :عنوان"" ،پدیدآور"" ،تاریخ نشور"" ،ناشور" و "شوماره راهنموا"
برای هر ماده کتابخانهای و آرشیوی نمایش داده میشود .در این صفحه نمادی ( )Iconجهت مشخص نمودن نوع مدرک برای هر
ماده کتابخانهای و آرشیوی نیز درنظر گرفته شده است.
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با توجه به تعداد نتایج بازیابی شده ،بصورت پیش فرض در هر صفحه  15رکورد نشان داده میشود .بوا کلیوک روی گزینوه
بعدی و یا انتخاب محدوده از بخش محدوده رکوردها ،امکان مشاهده سایر نتایج فراهم میشود.
همچنین با کلیک روی  Thumbnailو یا عنوان هر یک از نتایج جستجو ،جزئیات آن قابل مشاهده است.

عملیات روی نتایج جستجو
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عملیات مختلف زیر در مورد نتایج جستجو قابل انجام است:
 -1تعداد ركوردها در صفحه :با انتخاب تعداد رکوردها در صفحه و کلیک روی گزینه انجام میتوان نمایش تعداد نتایج
جستجو در هر صفحه را تغییر داد.
 -2مرتبسازی :نتایج جستجو بصورت پیش فرض بر اساس رتبه (وزن) اختصاصی مرتب میشوند .بدینصورت
رکوردهایی که دارای رتبه(وزن) باالتری هستند ،در ابتدای فهرست نشان داده شده و با انتخاب فیلد مورد نظر از بخش
مرتبسازی ،امکان تغییر نحوه مرتبسازی فراهم میگردد .مرتبسازی نتایج جستجو در دو سطح اول و دوم و
براساس الفبایی عنوان ،پدیدآور ،ناشر ،سال نشر ،محل نشر ،رده دیویی ،رده کنگره ،موضوع و شماره مدرک امکانپذیر
است .مرتب سازی نتایج جستجو در سطح دوم ،برای رکوردهایی که در سطح اول دارای مقدار یکسان هستند ،مورد
استفاده قرار میگیرد.
 -3انتخاب ركوردها و نمایش ركوردهای انتخاب شده :از لیست نتایج جستجو با کلیک روی گزینه انتخاب همه،
رکوردهای موجود در صفحه جاری انتخاب خواهد شد .با کلیک مجدد روی گزینه هیچکدام میتوان رکوردها را از
حالت انتخاب شده درآورد .پس از انتخاب رکوردها با کلیک روی دکمه "نمایش رکوردهای انتخاب شده" جزئیات این
رکوردها به ترتیب قابل مشاهده است.
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 -4ذخيره یا چاپ نتایج جستجو :با کلیک روی دکمه ذخیره یا چاپ نتایج جستجو

93/12/02
میتوان رکوردهای نتایج

جستجو را در یکی از سه قالب "خروجی برچسبی"" ،خروجی ایزو"" ،خروجی  "HTMLذخیره یا چاپ نمود .البته
به صورت پیشفرض همه رکوردهای موجود در صفحهی جاری ذخیره یا چاپ خواهد شد .درصورتیکه بخواهید یک
یا چند رکورد را به صورت انتخابی ،ذخیره یا چاپ کنید ،در بخش «انتخاب رکوردهای جستجو» ،روی گزینه
«رکوردهای انتخاب شده» کلیک کرده و سپس رکوردها را ذخیره یا چاپ کنید.
 -5ارسال به پست الکترونيکی :از طریق وارد نمودن آدرس الکترونیکی در فیلد «ارسال به پست الکترونیکی» و با کلیک
روی دکمه ارسال

میتوان نتایج جستجو را به پست الکترونیکی ارسال نمود .البته به صورت پیشفرض همه

رکوردهای موجود در صفحهی جاری به پست الکترونیکی ارسال خواهد شد .درصورتیکه بخواهید یک یا چند رکورد
را به صورت انتخابی ،به پست الکترونیکی ارسال نمایید ،در بخش «انتخاب رکوردهای جستجو» ،روی گزینه
«رکوردهای انتخاب شده» کلیک کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک کنید.
 -6ذخيره فرمول جستجو :این گزینه به کاربرانی نمایش داده میشود که با استفاده از نام کاربری خود وارد سیستم شده
باشند .تا زمانیکه کاربر از برنامه خارج نشده باشد ،جستجوهای قبلی کاربر در بخشی به نام "تاریخچه جستجو" ذخیره
میشود که با خارج شدن از برنامه ،تاریخچه جستجو نیز پاک میگردد از اینرو از طریق بخش "ذخیره فرمول جستجو"
می توان پس از هر جستجو ،جستجوی انجام شده را با یک عنوان اختصاصی ذخیره نمود ،برای اینکار روی دکمه ذخیره
فرمول جستجو کلیک کنید .در پنجره باز شده عنوان فایل را وارد نمایید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید به منظور
ویرایش عنوان فایل ،پس از انتخاب فایل مورد نظر از لیست و سپس وارد نمودن عنوان جدید ،روی دکمه ویرایش
کلیک نمایید ،به منظور حذف فرمول جستجو پس از انتخاب فایل ،روی دکمه حذف کلیک کنید.
 -7ذخيره مجموعه ركورد :پس از هر جستجو میتوانید رکوردهای نتایج جستجو را در بخش ذخیره مجموعه رکورد
ذخیره نمایید این رکوردها از طریق بخش سازماندهی قابل بازیابی خواهد بود تا فهرستنویس بتواند با دسترسی به
کاربرگه رکوردهای مورد نظر به تصحیح اطالعات بپردازد.
جهت افزودن رکوردهای نتایج جستجو به بخش ذخیره مجموعه رکورد ابتدا رکوردهای مورد نظر را انتخاب نمایید
سپس با تعیین نحوه انتخاب رکوردهای جستجو(همه رکوردها یا رکوردهای انتخاب شده) روی دکمه ذخیره مجموعه
رکورد

کلیک کنید در صفحه ذخیره مجموعه رکورد ،با تعیین محل ذخیرهسازی(سرور یا کالینت) و وارد نمودن

نام فایل امکان ذخیره رکوردهای مورد نظر فراهم میشود ،به منظور ویرایش عنوان فایل ،پس از انتخاب فایل مورد نظر
از لیست و سپس وارد نمودن عنوان جدید ،روی دکمه ویرایش کلیک نمایید .به منظور حذف فایل ،پس از انتخاب فایل
روی دکمه حذف کلیک کنید.
 -8افزودن به كتابخانه شخصی :این گزینه به کاربرانی نمایش داده میشود که با استفاده از نام کاربری خود وارد سیستم
شده باشند .پس از انتخاب رکورد(ها) ،با کلیک روی دکمه افزودن به کتابخانه شخصی و انتخاب گروه موردنظر،
می توان رکورد(های) انتخابی را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه نمود.کتابخانه
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شخصی ،یک محیط اختصاصی برای هر کاربر دارای نام کاربری است که براساس نیاز و ساختار مورد عالقه توسط
کاربر ایجاد میشود .هر کاربر مدارک و منابع مورد نظر را میتواند در کتابخانه شخصی خود قرار دهد.

93/12/02

 -9نتایج مرتبط :در بخش نتایج مرتبط ،فهرستی از موضوعات ،پدیدآوران ،ناشران و مدارک مرتبط با نتیجه جستجو نشان
داده میشود .با تعیین نوع جستجو (جستجوی جدید یا پاالیش) میتوان فهرست نتایج را گستردهتر و یا محدودتر نمود.
دستیابی به نتایج جستجوی مرتبط به دو روش امکانپذیر است:


جستجوی جدید :در صورت انتخاب گزینه جستجوی جدید در نوع جستجو و انتخاب یک نتیجه مرتبط از بخشهای
موضوع ،پدیدآور ،ناشر و نوع مدرک ،جستجوی جدیدی در سطح تمامی مدارک کتابخانه و آرشیو انجام میگردد و
نتایج جدید نشان داده میشود.



پاالیش :در صورت انتخاب گزینه پاالیش در نوع جستجو و انتخاب نتیجه مرتبط از بخشهای موضوع ،پدیدآور ،ناشر و
نوع مدرک ،جستجوی جدیدی در سطح نتیجه جستجوی جاری انجام شده و نتایج جدید نشان داده میشود.
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تاریخچه جستجوهای كاربر

در این بخش به دو روش امکان بازیابی و مدیریت جستجوهای قبلی فراهم شده است:
 oجستجوهای جاری کاربر :شامل جستجوهای موقتی است که تا زمان به اتمام نرسویدن جلسوه کواری کواربر بواقی
میماند .کاربر میتواند از طریق انتخاب مورد جستجو ،فهرست نتایج جستجو را بازیابی نموده و یا نتوایج حاصول
از جستجو را ترکیب و یا پاالیش نماید.
 oجستجوهای ذخیره شده(فرمولهای جستجوی ذخیرهشده) :شامل مورد(های) جستجویی است که توسوط کواربر از
طریق ذخیره فرمول جستجو در فهرست نتایج جستجو ایجاد شدهاند و تا زمانیکه کاربر خود آنها را حوذف نمایود
در فهرست فرمولهای ذخیره شده کاربر باقی میماند.
عملیات مختلف زیر در مورد تاریخچه جستجو قابل انجام است:
 پاالیش نتایج جستجو :با استفاده از مورد جستجوی انتخابی (مورد جستجوی قبلی) و با کلیک روی دکمه پاالیش،
میتوانید جستجوی جدیدی را با تعیین شرط و فیلد مورد جستجو انجام دهید.
 ترکیب نتایج جستجو :با انتخاب حداقل دو مورد جستجو از جستجوهای قبلی و کلیک روی دکمه ترکیب ،میتوانید
جستجوی جدیدی را با دامنه گستردهتر یا محدودتر با مشخص نمودن نوع ترکیب نتایج (و ،یا ،جستجوی اول بدون
جستجوی دوم ،جستجوی دوم بدون جستجوی اول) انجام دهید.
 حذف :با انتخاب یک یا چند مورد جستجو از بخش تاریخچه جستجو ،میتوانید مورد(های) جستجوی انتخابی را از
فهرست تاریخچه جستجو حذف نمایید.
 مشاهده نتایج :با انتخاب مورد جستجو از فهرست تاریخچه جستجو و با کلیک روی دکمه مشاهده نتایج ،امکان مشاهده
فهرست نتایج جستجو فراهم میگردد.
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با کلیک روی  Thumbnailو یا عنوان هر یک از نتایج جسوتجو ،امکوان مشواهده جزئیوات رکورد(هوای) انتخوابی فوراهم
میگردد .در حالت نمایش جزئیات موارد انتخابی ،امکان حرکت روی آنها و مشاهده رکوردهای قبلی و بعدی امکانپذیر است.
عملیات مختلف زیر در مورد یک مدرک قابل انجام است:


موجودی :با کلیک روی دکمه موجودی ،میتوان اطالعات نسخههای فیزیکی(شامل محل نگهداری ،جلد ،نسوخه،
قسمت ،جزء ،شماره ثبت و شناسه بازیابی) موواد کتابخانوهای و آرشویوی را (درصوورت وجوود) مشواهده نموود.
چنانچه در کتابخانهای که نسخه فیزیکی منبع را در اختیار دارد ،عضویت داشته باشید ،امکوان درخواسوت رزرو و
امانت فراهم میشود.



پیوستها :در صورتیکه رکورد مورد نظر نسخه(های) دیجیتال داشته باشد با کلیک روی دکمه "پیوستها" میتووان
به آن دسترسی پیدا نمود .امکان نمایش و یا دانلود هر یک از منابع دیجیتال به تفکیک و بر اساس سطح دسترسوی
کاربر وجود دارد.



رکوردهای مرتبط :در صورت وجود مدارک مرتبط با مدرک مورد نظر با کلیک روی دکموه "رکوردهوای مورتبط"
فهرست رکوردهای مرتبط نشان داده میشود و با کلیوک روی عنووان هور یوک از رکوردهوا میتوانیود اطالعوات
کتابشناختی آنها را مشاهده نمایید.



افزودن به کتابخانه شخصی .:با کلیک روی دکمه افزودن به کتابخانه شخصی و تعیین گوروه موورد نظور ،میتووان
مدرک مورد نظر را جهت سهولت دستیابی در مراجعه بعدی به کتابخانه شخصی اضافه نمود.



نقد :با کلیک روی دکمه نقد و با وارد نمودن اطالعات شامل نام ،پست الکترونیکی و یادداشت ،میتوانید نظورات
و یا پیشنهادات خود را در رابطه با صفحه جاری و یا مشخصات مدرک بیان نمایید.



نظرسنجی :با کلیک روی دکمه نظرسنجی و پاسخگویی به سواالت مطرح شده ،امکان ارائه نظور در موورد رکوورد
انتخابی فراهم میگردد.



پیشنهاد خرید :با کلیک روی دکمه پیشنهاد خرید و وارد نمودن مشخصات درخواست ،امکوان ارسوال درخواسوت
خرید نسخه(هایی) از مدرک مورد نظر فراهم میگردد.



ویرایش اطالعات :چنانچه مجاز به فهرستنویسی و یا نمایهسوازی رکوورد باشوید ،بوا کلیوک روی دکموه ویورایش
اطالعات میتوانید اطالعات مدرک را در قالب کاربرگه ویرایش نمایید.
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