
 Digilib Suite كتابخانه اي  افزار نرم در اطالعات  جستجويراهنماي 

       . سا اًتخاب كٌيذ2تشاي جستجَي اطالعات فاسسي يا التيي دس هذخل ّاي هختلف، هٌَي جستجَي پيطشفتِ فاسسي 

         

تشاي اًجام جستجَي تشكيثي، كلوِ يا .  هذخل اهکاى پزيش است 3، جستجَ اص طشيق 2دس پٌجشُ جستجَي پيطشفتِ فاسسي 

 . عثاست هَسد ًظش سا دس هذخل اٍل ٍاسد كٌيذ 

 .  تعييي فيلذ كليک ًوَدُ فيلذ هَسد ًظش سا اًتخاب كٌيذ Combo Boxتشاي تعييي فيلذ جستجَ سٍي 

  

دس تخص ساختاس تايذ هطخع كٌيذ كِ جستجَ تش چِ اساسي غَست گيشد كلوِ اي يا عثاستي، اگش گضيٌِ كلوِ سا اًتخاب 

اًتطاسات هَسسِ : تِ طَس هثال اگش فيلذ فشٍست كِ حاٍي اطالعات . كٌيذ جستجَ تِ غَست كلوِ اي غَست هي گيشد

آهَصش عالي علوي كاستشدي تاضذ سا تا ساختاس كلوِ اي اًتخاب كٌيذ جستجَ تِ غَست ٍاطُ تِ ٍاطُ غَست گشفتِ ٍ اگش 

 . هي ضَد (0)دس تاًک ٍاطگاى ايستا تعشيف ضذُ تاضذ ًتيجِ جستجَ غفش  (هثال ًطش  )يکي اص ٍاطُ ّا 

دس ايي غَست حتي اگش يکي اص ٍاطُ ّا ّن . ٍلي اگش گضيٌِ عثاست سا اًتخاب كٌيذ جستجَ تِ طشيقِ عثاستي اًجام هي گيشد

 . دس تاًک ٍاطگاى ايستا تعشيف ضذُ تاضذ چَى جستجَ تا ساختاس عثاستي است ًتيجِ جستجَ تشاي ضوا ًوايص دادُ هي ضَد 



       

 Combo Boxتشاي ايي كاس سٍي . تشاي اًجام جستجَي تشكيثي تيي چٌذ فيلذ، اتتذا تايذ عولگش هَسد ًظش سا اًتخاب كٌيذ

 . ًَع عولگش كليک كشدُ، عولگش هٌاسة سا اًتخاب كٌيذ 

       

 .عوليات ركش ضذُ سا تشاي عثاست ٍاسد ضذُ دس هذخل ّاي ديگش ًيض تکشاس كٌيذ

 .   كليک ًواييذ سپس ًَع هذسک هَسد ًظش سا تشاي جستجَ اًتخاب كشدُ ، سٍي كليذ

  



تشاي پاک كشدى .   كليک كٌيذ  پس اص ٍاسد كشدى ٍاطُ ّاي هَسد ًظش دس هذخل ّاي جستجَ سٍي كليذ

 . كليک ًواييذ  پٌجشُ جستجَي پيطشفتِ سٍي كليذ 

 اًجام دادُ ايذ سا تا استفادُ اص كليذ Digilib Suiteتواهي فشهَل ّاي جستجَيي كِ تا قثل اص تستي پٌجشُ 

 . هطاّذُ كٌيذ

چٌاًچِ تخَاّيذ فشهَل ّاي جستجَي اًجام ضذُ دس تشًاهِ رخيشُ ضذُ ٍ تا خشٍج اص آى پاک ًطًَذ، سٍي كليذ 

 .  كليک كٌيذ

 .  كليک ًواييذتشاي فشاخَاًي فشهَل ّاي جستجَي رخيشُ ضذُ سٍي كليذ 

 .   كليک كٌيذ تشاي خشٍج اص پٌجشُ سٍي كليذ

ليست نتيجه جستجو 

پس اص جستجَي ٍاطُ ّاي هَسد ًظش ٍ هطاّذُ تعذاد سكَسدّاي تاصياتي ضذُ تا كليک سٍي كليذ ليست ًتيجِ جستجَ ليست 

. خطي سكَسدّاي جستجَ ضذُ سا هطاّذُ كٌيذ

        

تشتية )تِ غَست پيص فشؼ تذٍى الفثايي خاظ ٍ فقط تش اساس ًظن ضواسُ سكَسدّا " ليست ًتيجِ جستجَ"اطالعات 

.  تِ دًثال ّن آٍسدُ ضذُ اًذ(تقذم ٍ تاخش دس ٍسٍد اطالعات

. تشاي هشتة كشدى ليست ًتيجِ جستجَ تشاساس ّشيک اص ستَى ّا كافيست سٍي سشستَى هَسد ًظش دٍتاس كليک كٌيذ



        

اتتذا تا كليک سٍي سكَسدّاي هَسدًظش آًْا سا اًتخاب  (...هطاّذُ، تػحيح ٍ)دس ليست ًتيجِ جستجَ قثل اص اًجام ّش كاسي 

 "تاصًطاًي" ٍ تشاي خاسج كشدى سكَسدّا اص حالت اًتخاب اص كليذ "تاصياتي كل"جْت ًوايص توام سكَسدّا اص كليذ . كٌيذ

.  استفادُ ًوائيذ

 جْت ًوايص سكَسدّاي اًتخاب ضذُ تا آسايص كاست كاتالَگ سٍي كليذ ًوايص كليک كٌيذ

 

 

،  ، تشاي ًوايص سكَسد قثلي سٍي كليذ دس غفحِ پيص ًوايص جْت ًوايص سكَسدّاي تعذي سٍي كليذ 

 .  كليک كٌيذ  ٍ تشاي ًوايص آخشيي سكَسد سٍي كليذ تشاي تاصگطت تِ اٍليي سكَسد سٍي كليذ 


